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RESUMO  
 

Este estudo analisa a prática pedagógica dos(as) educadores(as) do ÌFARADÀ e do 
Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo", entidades do Movimento Negro de Teresina, 
Piauí, no contexto das instituições de ensino, identificando as estratégias 
metodológicas e as concepções pedagógicas subjacentes às referidas práticas, 
evidenciando suas contribuições ao processo de ensino e aprendizagem. Discutimos 
teorias, propostas e intervenções pedagógicas que estão voltadas para a 
diversidade étnico-cultural existente nas escolas, como o Multiculturalismo na 
Educação, a Pedagogia Interétnica e a Pedagogia Multirracial. Pela natureza da 
investigação, utilizamos uma abordagem qualitativa. Os procedimentos 
metodológicos foram visitas ao campo de pesquisa; observação participante nas 
instituições de ensino onde eram realizadas as práticas pedagógicas dos militantes; 
entrevistas (com educadores militantes, professores, diretores e coordenadores 
pedagógicos); aplicação de questionários (com os alunos afrodescendentes e alunos 
não afrodescendentes das escolas) e análise de materiais didáticos utilizados pelos 
militantes nas atividades pedagógicas. O processo de inserção do Movimento Negro 
nos estabelecimentos de ensino resultou, entre outros aspectos, na transformação 
das relações interétnicas nas escolas, na medida em que contribuíram para a 
afirmação da identidade cultural afrodescendente e melhoria da auto-estima dos 
alunos envolvidos; para a socialização e conscientização sobre o combate ao 
racismo e sobre a importância da história e cultura africana e afrodescendente; e 
para a aquisição de conhecimentos sobre as africanidades brasileiras. O estudo 
confirma os resultados de outras pesquisas que criticam o sistema educacional 
quanto à ausência de conteúdos relativos à cultura e à história africana e 
afrodescendente nos currículos e as dificuldades para a inclusão de tais conteúdos. A 
prática pedagógica dos educadores militantes das duas entidades do Movimento 
Negro estudadas se caracterizam como relevantes, contemporâneas, 
sistematizadas, críticas e criativas, e podem servir de parâmetro para as escolas, 
enfatizando a realização de processos de ensino e de aprendizagens associados à 
realidade étnica, política, social e cultural dos educandos e educadores como 
sujeitos socialmente ativos. 
 
 
Palavras-chave: 1)Prática Pedagógica;   2)Movimento Negro;   3)Educação Escolar.  
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ABSTRACT 
 

The study is an analysis of the pedagogical practices developed in some schools by 
educational agents from IFARADA and the “Matters of Black People” Afrocultural 
Center, groups of the Black Movement in Teresina, Piaui, Brazil. Methodological 
strategies and underlying pedagogical conceptions were identified to determine what 
influences they had on the teaching and learning processes.  Relevant theories, 
pedagogical proposals and interventions like Multiculturalism in Education, 
Interethnic and Multiracial Pedagogies  that focus  on existing ethnic-cultural 
diversities in the schools are discussed. Because of the nature of the research 
questions, a qualitative research paradigm was employed. Data collection techniques 
included field research, participant observation, interviews (with the activists, 
teachers, principals, and pedagogical coordinators), application of questionnaires to 
students of both African and non-African descents; as well as the critical examination 
of the materials used by the educational activists. Among the consequences of the 
participation of the Black Movement in the schools was the transformation in the 
inter-ethnic relationships among the students. This was evident from: affirmations of 
their Afrodescendent cultural identity and improvement in self-esteem levels; 
socialization and awareness of the struggles against racism, as well as the 
importance of African history and cultural heritage; knowledge about Brazil’s African 
elements. This study confirms the findings of other research that criticize educational 
systems for excluding from the curriculum, elements regarding the history, legacy 
and culture of Africa; not to mention the difficulties encountered in trying to 
incorporate them. The conclusions and recommendations of studies that denounce 
problems of racism in the schools, though widely disseminated through publications 
and educational talks, are still systematically ignored by the schools and most 
teachers. We understand that since the pedagogical practices of the educational 
activists studied are relevant, contemporary, appropriately organized, critical, and 
creative, they should serve as yardsticks for schools. Implementation of teaching and 
learning activities related to the ethnic, political, social, and cultural realities of 
students and educators as socially active agents, must be emphasized. 
 
 
Key Words: 1. Pedagogical practice;    2. Black Movement;    3. Schooling.                          
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

Início do período letivo de 1993. Nosso filho, Pedro Henrique, de dois 

anos e oito meses, começava seus primeiros dias em uma escola privada. No 

decorrer de alguns dias, Pedro Henrique perguntou: “Mãe, por que eu sou negro?” 

Respondemos: “Porque eu sou negra, seu pai é negro, seu avô é negro, somos uma 

família negra. Existem famílias negras e famílias não negras.” Depois disso, 

começou a falar que tinha um coleguinha que ficava dizendo que não queria sentar 

perto dele e não gostava dele. Então, começamos a observar mais os fatos tocantes 

aos tratamentos diferenciados e interferir no processo de integração social, 

conversando com Pedro Henrique, com as professoras, supervisoras, diretoras, 

colegas da escola, procurando minimizar os problemas enfrentados por ele. Foi por 

esse motivo que Iniciamos a militância no Movimento Negro também em 1993. 

 Aos quatro anos1, Pedro Henrique disse ao nosso irmão mais velho: 

“Pedi para o papai do céu para ele me mudar de cor, eu queria ser dessa cor 

(mostrou a palma da mão), mas ele não aparece!”. Nosso irmão nos contou o fato, 

questionando se nosso envolvimento no Movimento Negro não estaria fazendo um 

efeito contrário no nosso filho, pois ele estava rejeitando a cor da própria pele. 

Chamamos nosso filho, com calma e perguntamos sobre o que ele havia dito ao tio. 

Ele nos disse que era verdade, que ele não queria ter aquela cor, então nós falamos 

para ele: “Não adianta você pedir para papai do céu mudar você de cor porque ele 

quis que você fosse dessa cor, para você ser forte e bonito como é. Nós 

representamos um povo que construiu o nosso país e devemos ter orgulho. Nós 

somos diferentes e temos os mesmos direitos das outras pessoas. De agora em 

diante, qualquer pessoa e qualquer coisa que lhe disserem ou fizerem por causa da 

sua cor me diga.” A partir desse momento, redobrei os cuidados e as observações 

nas tarefas escolares, no dia-a-dia da escola e sempre conversava com os alunos e 

as alunas, com as professoras e as outras profissionais da escola, além de 

zeladoras  e vigias. 

                                                           
1 Segundo Godoy (1996), já nessa idade as crianças afrodescendentes se sentem desconfortáveis, 

quando necessitam verbalizar ou assumir sua condição étnica. Já demonstram interiorização da 
ideologia negativa em relação às diferenças étnicas e procuram se assemelhar fisicamente ao 
branco. 
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Enfrentamos todo esse processo de rejeição do nosso filho e tentamos 

construir com e para ele uma imagem positiva do povo afrodescendente2, 

recontando algumas histórias e conversando muito. Aos poucos, ele foi "superando" 

esses problemas de auto-estima e, aos seis anos, já se identificava como 

afrodescendente. Situações como essas, infelizmente, são formas características da 

discriminação ao afrodescendente no Brasil.  

A constatação dessa problemática relacionada à população 

afrodescendente no contexto das escolas levou-nos a investigar, questionar tanto na 

esfera pessoal quanto na profissional e intelectual. Considerando alguns fatores em 

decorrência de sermos estudante afrodescendente, mãe de aluno afrodescendente, 

pedagoga e militante do Movimento Negro3, essa problemática ficou mais visível, 

provocando em nós sensibilização e reflexão. 

No que se refere ao âmbito pessoal, há muito tempo temos enfrentado o 

racismo, desde os primórdios de nossa vida acadêmica, desde o pré-escolar, sem, 

no entanto, na época, compreendermos os desafios de viver numa sociedade 

racista. Como militante do Movimento Negro, participamos de diversas atividades, 

inclusive como organizadora, entre elas, a Semana da Consciência Negra no Centro 

de Ciências da Educação (CCE) da Universidade Federal do Piauí (UFPI), desde 

1994, a propósito do dia “20 de novembro”. Essas “Semanas” anuais consistiam em 

eventos acadêmicos onde realizávamos várias atividades sociopolíticas, educativas 

e culturais, procurando discutir o racismo no processo educacional. Em 1995, 

ingressamos no ÌFARADÁ (em Iorubá, língua nigeriana, significa resistência pelo 

conhecimento), Núcleo de Pesquisa sobre Africanidades4 e Afrodescendência da 

UFPI, onde atuamos mais precisamente na área da educação escolar, coordenando 

projetos, pesquisando, orientando, prestando assessorias e consultorias a trabalhos 

acadêmicos na UFPI e em outras instituições públicas e particulares. 
                                                           
2 "Afrodescendente denomina um conjunto amplo de diversas nomeações dadas aos negros, 

pretendemos eliminar, assim, as desgastantes e não conclusivas discussões em torno do conceito." 
(CUNHA JÚNIOR, 1996, p. 19). 

3 Movimento Negro, no âmbito deste trabalho, é compreendido como um conjunto de entidades 
negras, de diferentes orientações políticas, que têm em comum o compromisso de lutar contra a 
discriminação racial e o racismo e que acreditam na centralidade da educação para a construção de 
uma identidade afrodescendente positiva. 

4 Utilizamos a expressão "africanidades"  quando “[...] estamos nos referindo às raízes da cultura 
brasileira que têm origem africana [...] estamos, de um lado, nos referindo aos modos de ser, de 
viver, de organizar suas lutas, próprios dos negros brasileiros, e de outro lado, às marcas da cultura 
africana que, independente da origem étnica de cada brasileiro, fazem parte do seu dia-a-dia.” 
(SILVA, P., 2005, p. 155). 
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Como estudante de Pedagogia e Educadora Social (bolsista do Serviço 

Social do Estado (SERSE), de 1992 a 1994), na Unidade Operacional, denominada 

“Nossa Casa”, na cidade de Teresina, realizamos um trabalho de acompanhamento 

e apoio pedagógico a diversos adolescentes em situação de risco, a maioria negros 

que ali residiam. Pudemos visualizar vários entraves no processo ensino-

aprendizagem e nas práticas pedagógicas dos professores, nas visitações 

periódicas a várias escolas públicas estaduais da zona Norte de Teresina (escolas 

onde os adolescentes estudavam). 

No âmbito profissional, como Coordenadora Pedagógica, sempre 

procuramos conversar com os professores sobre a importância de se conhecer e 

valorizar a realidade dos alunos, sua etnia5 e condições socioeconômicas e culturais, 

tanto no acompanhamento e assessoramento didático-pedagógico do cotidiano, 

quanto nos cursos de aperfeiçoamento que ministramos. 

Em 1997, diante desses vários problemas escolares vivenciados pelo(a) 

aluno(a) afrodescendente nas escolas, alvo de uma série de mecanismos que o(a) 

discriminam e marginalizam, fez-se necessário buscarmos dados e experiências 

concretas para estudar, analisar e tentar melhor entender essa realidade. Então, 

ingressamos no Programa de Mestrado em Educação da UFPI onde desenvolvemos 

um estudo6 de caso, durante um ano letivo (1998-1999), com o objetivo de 

caracterizar a prática pedagógica de professoras da 4ª série do Ensino Fundamental 

de uma escola pública de Teresina, com relação aos alunos e alunas 

afrodescendentes. Os resultados desse estudo revelaram indícios de falta de 

formação didática e pedagógica das professoras para trabalhar com as diferenças 

étnicas e culturais na turma, principalmente em relação aos afrodescendentes, e 

essa prática pedagógica, ainda se mostrou distante da superação das situações de 

conflito decorrentes do racismo em sala de aula e isto refletia na formação da 

identidade da criança negra, podendo gerar problemas escolares como evasão e 

repetência escolar.  

                                                           
5 Etnia refere-se a um grupo cujos membros possuem, segundo seus próprios olhos e ante os 

demais, uma identidade distinta, enraizada na consciência de uma história ou de uma origem 
comum, simbolizada por uma herança cultural comum que caracteriza uma contribuição ou uma 
corrente diferenciada de nação [...] baseada em dados objetivos, como uma língua, raça ou religião 
comum, por vezes um território comum, atual ou passado, ou ainda, na ausência deste, redes de 
instituições e associações, embora alguns desses dados possam faltar" (D'ADESKY, 2001, p. 191).  

6 Cf. Gomes (2000). 
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Em 2001, desenvolvemos a pesquisa (GOMES, 2002) O Movimento 

Negro e Educação Escolar: estratégias de luta contra o racismo, cujo projeto foi 

selecionado no II Concurso “Negro e Educação”, promovido pela Associação 

Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Ação Educativa, 

financiado pela Fundação Ford, onde realizamos um levantamento preliminar sobre 

as atividades desenvolvidas na área da Educação por três7 entidades do Movimento 

Negro nas cidades de Teresina (PI), Fortaleza (CE) e São Luís (MA). Concluímos 

nesse estudo que ainda existem muitas dificuldades de operacionalização de 

propostas pedagógicas na perspectiva multicultural, dependendo muito mais de 

vontades coletivas dos profissionais da educação tanto das escolas quanto do 

Sistema Educacional, do que da própria legislação educacional brasileira. 

 

 

1.1 O PROBLEMA DE PESQUISA 

 

 

Os estudos, realizados no curso de mestrado e através do “Concurso 

Negro e Educação”, evidenciaram que o sistema educacional não está bem 

preparado para atender a diversidade étnica e cultural presente nas escolas, e o 

Movimento Negro vem interferindo nesse processo na divulgação da história e da 

cultura afrodescendente e na formação de profissionais da Educação para a 

educação das relações interétnicas. Partindo-se desse pressuposto, o núcleo central 

de reflexão para esta tese é o tema Movimento Negro e educação escolar, 

considerando que projetos alternativos de intervenção vêm sendo implementados 

por diferentes grupos, em todo o país. Propostas estão sendo apresentadas aos 

sistemas de ensino e às escolas para influir nos conteúdos curriculares, da 

Educação Infantil ao Ensino Superior, que começam a acolhê-las com entusiasmo, 

assumindo abertamente uma posição de combate ao racismo e a todo tipo de 

discriminação. 

Muito já se estudou e muito já se escreveu sobre as questões 

relacionadas ao Movimento Negro, mas, durante o processo de exploração do tema, 

                                                           
7 As entidades do Movimento Negro pesquisadas foram: ÌFARADÁ, em Teresina, Grupo União e 

Consciência Negra (GRUCON), em Fortaleza e Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), em 
São Luís. 
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pude verificar que, apesar de farto material bibliográfico, poucos estudos detiveram-

se na área estritamente educacional e, no entanto, o seu entendimento, 

principalmente no que se refere às relações interétnicas no cotidiano escolar, é de 

extrema importância. 

A maioria dos trabalhos realizados na linha de pesquisa sobre o Negro e 

a Educação Escolar está sendo produzida por militantes, ao perceberem que o 

ativismo não é suficiente para dar conta das necessidades encontradas na realidade 

concreta.  

Esses trabalhos começaram a ser produzidos a partir de meados da 

década de 1980. Segundo Cunha Júnior (1999), essa temática cresceu bastante 

entre 1985 e 1999, teve origem nos militantes do Movimento Negro e de seus 

simpatizantes, que formaram o próprio corpo de orientadores e instruíram a 

formação de outros. 

Dentre os trabalhos que tratam da relação entre Movimento Negro e 

Educação, podemos citar: I. Souza (1991), R. Oliveira (1992), Cardoso (1993), Pinto 

(1993 a), M. Souza (1996), Andrade (1997), T. Souza (1997), J. Santos (2000), 

Guimarães (2001), Prudente (2003), Lima (2004), Ribeiro (2005) e Rodrigues (2005). 

A maioria desses estudos revela se existe ou não intervenções do Movimento Negro 

na educação escolar, social e política e analisa as reivindicações e propostas na 

definição de políticas educacionais para o país. Trata também das contribuições das 

manifestações culturais de origem africana, realizadas por associações recreativas e 

grupos afroculturais e aborda contribuições de professores na percepção do racismo 

nas escolas, assim também como a participação de grupos de afrodescendentes 

letrados no início do século XX e nas décadas de 1930 à 1950 na institucionalização 

do Movimento Negro anti-racista, através de jornais e outras atividades 

socioculturais. 

Assim, em meio a essa produção sobre Movimento Negro e Educação, 

raras são as pesquisas na região Nordeste, sendo quase todas oriundas das regiões 

Sul e Sudeste e quase não enfatizam os processos de inserção do Movimento Negro 

nas instituições de ensino. Geralmente, quando abordam esses processos, fazem de 

maneira superficial, sem análises mais consistentes dos processos pedagógicos. 

Luna (1994, p. 26) define pesquisa como "[...] uma atividade de 

investigação capaz de oferecer (e, portanto, produzir) um conhecimento ‘novo’ a 

respeito de uma área ou de um fenômeno, sistematizando-o em relação ao que já se 
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sabe a respeito dela(e)." (p. 26). Entendemos que a originalidade e a relevância de 

uma pesquisa reside exatamente no fato de ela ser capaz de produzir esse 

conhecimento "novo", traduzido como um conhecimento revisitado sob a ótica de 

outro pesquisador, e, mais ainda, de outras teorias. Por essa razão, deverá estar 

pautada por certos procedimentos que vão selecionar as informações necessárias e 

suficientes que garantirão o rigor da pesquisa. 

 

 

1.2 OBJETIVOS DA PESQUISA 

 
 

A proposta da presente tese está relacionada diretamente com tais 

inquietações, pois, com base nessas indagações, minha principal preocupação 

consiste em, fundamentada em estudos sobre afrodescendência e educação 

escolar, Multiculturalismo e concepções pedagógicas interétnicas, analisar a prática 

pedagógica dos(as) educadores(as) do ÌFARADÀ e do Centro Afrocultural "Coisa de 

Nêgo" no contexto das instituições de ensino. Para tanto, observamos alguns 

aspectos referentes às concepções pedagógicas subjacentes às referidas práticas, 

às demandas das instituições de ensino, às estratégias metodológicas, aos materiais 

didáticos utilizados e à percepção dos militantes, do corpo discente e do corpo 

docente dos campos de pesquisa sobre o trabalho pedagógico dos grupos do 

Movimento Negro.  

A partir desses objetivos, busquei respostas para as seguintes questões 

de estudo: 

a) Quais as principais demandas das instituições de ensino e como são 

realizadas as práticas pedagógicas pelas entidades do Movimento Negro? 

b) Quais as estratégias metodológicas realizadas na área da educação escolar 

por esses grupos? 

c) Quais as concepções pedagógicas subjacentes às práticas pedagógicas 

dessas entidades? 

d) Que tipo de material didático é utilizado e produzido pelos(as) militantes? 

e) Quais são as características apontadas pelos(as) docentes e pelos(as) 

discentes das instituições escolares inseridas nas atividades e pelos(as) 
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educadores(as) militantes sobre a prática pedagógica das entidades do 

Movimento Negro? 

Pode-se afirmar que este estudo é resultado da busca de respostas para 

tais questões, e não poderia ser diferente, porque, como não ter vontade de refletir 

sobre a prática pedagógica do Movimento Negro, quando fomos provocados a 

repensá-la, nas diferentes disciplinas, nas atividades programadas, na participação e 

apresentação de trabalhos em congressos e encontros de pesquisas, leituras, 

estudos e publicações feitas durante todo o curso de doutoramento em Educação? 

 
 
1.3 TRAJETÓRIA DA PESQUISA 

 
 

A pesquisa de campo durou dois anos, de 2004 a 2006, uma vez que “[...] 

supõe que quanto mais intensa é a participação do investigador dentro do grupo em 

estudo, mais ricos serão os seus dados.” (CUNHA,1989, p. 55).  

Os principais campos de pesquisa foram duas entidades do Movimento 

Negro: o ÌFARADÁ e o Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo”. A escolha desses 

grupos do Movimento Negro deu-se em razão do tempo de existência, do tipo de 

organização das atividades e, principalmente, pelo fato de serem as entidades do 

Movimento Negro mais representativas que realizam trabalhos na área da educação 

escolar em Teresina, Piauí. 

 

 

1.3.1 O CENTRO AFROCULTURAL “COISA DE NÊGO” 

 

 

O Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo” foi fundado em 1990, por pessoas 

ligadas à causa afrodescendente, na sua maioria vindos de sindicatos, do meio 

artístico e de partidos políticos de esquerda, principalmente o Partido dos 

Trabalhadores. Essas pessoas se reuniam com o intuito de realizar a “Festa da 

Beleza Negra”, influenciados pela crescente divulgação da cultura afro-baiana, 

principalmente dos Grupos Ilê Aiyê e Olodum, em meados da década de 1980 

(SILVA, W., 2003). 
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O Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo” foi instituído juridicamente em 6 de 

julho de 2000 e tem por finalidades resgatar a história e a cultura afro-brasileira no 

estado do Piauí e combater o racismo, a discriminação, a injustiça e a violência em 

geral. É uma associação civil autônoma, de caráter político-cultural, sem fins 

lucrativos, que tem sede e foro na cidade de Teresina, jurisdição em todo o Estado 

do Piauí e duração por tempo indeterminado. 

A organização do grupo é resultado de um trabalho de resgate da cultura, 

da identidade e da auto-estima negra através do afoxé8, que também sofreu 

influência do grupo afro-maranhense AKOMABU (“a cultura não deve morrer”, em 

Ewe, língua africana). 

O “Coisa de Nêgo” congrega, sem distinção de etnia, sexo, gênero, 

convicção política, religiosa ou filosófica, grau de instrução e classe social, toda e 

qualquer pessoa comprometida com o resgate, a valorização e a preservação da 

história da cultura afro-brasileira e com o combate a toda forma de exploração e 

discriminação, que esteja de acordo com o seu Estatuto e com as resoluções do 

conjunto dos associados. É composto por professores(as), artistas, adolescentes e 

jovens de diversos bairros da capital. 

A estrutura organizacional do Centro constitui-se de instâncias 

deliberativas, diretivas e executivas. São instâncias deliberativas: Encontro Anual e 

Assembléia Geral. São Instâncias Diretivas e Executivas: Coordenação Geral e 

Equipes de Trabalho. A Coordenação Geral é composta por oito membros eleitos no 

Encontro Anual com mandato de um ano; esses Coordenadores formam as Equipes 

de Trabalho nas áreas de dança, canto, música, percussão, finanças, comunicação, 

documentação e arquivo e formação política, educacional e cultural. 

Os principais projetos desenvolvidos pelo Centro Afrocultural "Coisa de 

Nêgo" são: 

a) Projeto de Resgate da Cultura Afro – desenvolvido de 2003 a 2004, foi 

selecionado no Concurso do Centro de Estatística Religiosa e Investigações 

Sociais (CERIS), organismo da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 

(CNBB), e teve como objetivo desenvolver o resgate da cultura afro através 

de oficinas; 

b) Projeto “Arte é Fato” – inserido no Consórcio da Juventude, teve início em 

fevereiro de 2005 e término em 2006. Promovido pelo Ministério do Trabalho 
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e Emprego, Arquidiocese de Teresina e entidades de movimentos sociais, 

teve como objetivo capacitar jovens de baixa renda para ingressar no 

programa Primeiro Emprego;  

c) Projeto “Construindo com Arte e Cidadania” – desenvolvido juntamente com o 

CERIS, através de aulas de dança, percussão e discussões sobre temáticas 

das africanidades e cidadania para jovens de baixa renda. É desenvolvido em 

bairros de periferia das zonas Norte e Sul de Teresina; 

d) Projeto “Curta a Cultura” – faz parte do programa "Ponto de Cultura" 

financiado pelo Ministério da Cultura. Atende na sede do Grupo crianças e 

adolescentes de bairros periféricos das zonas Norte, Leste e Sul de Teresina. 

São desenvolvidas oficinas de patrimônio cultural, estética afro, artesanato, 

fotografia, filmagem, dança, percussão teatro e cinema (BATISTA, 2007); 

e) Projeto "Pai João de Aruanda" – em convênio com a Secretaria Especial de 

Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e Fundação Cultural 

Palmares (FCP), objetiva distribuição de cestas básicas para alguns Terreiros 

de Umbanda de Teresina (BATISTA, 2007). 

 

 

1.3.2 O ÌFARADÁ, NÚCLEO DE PESQUISA SOBRE AFRICANIDADES E AFRODESCENDÊNCIA 

DA UFPI 

 

 

O ÌFARADÁ foi criado por um grupo de professores negros e alunos 

negros da UFPI, em 1993. Ainda nesse ano, em agosto, uma das contribuições 

nesse processo, foi a participação de muitos integrantes do grupo no I Seminário 

Nacional de Universitários Negros (SENUN), realizado em Salvador, Bahia. Em 20 

de novembro de 1995, foi aprovado por Resolução do Conselho Universitário da 

UFPI com o nome ÌFARADÁ. A sede do ÌFARADÁ situa-se na sala do Núcleo, 

localizada no Centro de Ciências Humanas e Letras (CCHL) da UFPI. 

É composto por professores e alunos da UFPI, além de pesquisadores 

egressos dessa instituição, oriundos de vários cursos, como Ciências Sociais, 

Pedagogia, História, Educação Física, Educação Artística, Letras, Serviço Social, 

                                                                                                                                                                                     
8 Ritmo de música negra fortemente ligado ao candomblé. 
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Economia e Comunicação Social e por pessoas ligadas a outras instituições. Forma 

um conjunto de pesquisadores em vários estágios acadêmicos.  

O Núcleo tem por objetivo discutir, investigar e divulgar trabalhos originais 

concernentes a africanidades e afrodescendência, propondo-se a assessorar 

diretamente os diversos cursos da UFPI em suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão e de outras instituições referentes à sua temática de estudo; fomentar um 

espaço propício à produção de conhecimento e troca de experiências; organizar 

atividades de divulgação dos trabalhos realizados; organizar um arquivo de material 

concernente à temática, especialmente no Piauí; e estabelecer contato com órgãos 

financiadores de estudos com a finalidade de manter informações atualizadas e 

obter recursos para execução de projetos. 

São órgãos administrativos do ÌFARADÁ: Conselho Deliberativo composto 

pela totalidade dos membros e presidido pelo coordenador, Coordenação composta 

por Coordenador e Subcoordenador, eleitos por maioria simples dos votos em 

reunião do Conselho Deliberativo convocada para este fim, com mandato de dois 

anos e direito à reeleição. 

As Atividades desenvolvidas pelo Núcleo são nas áreas de ensino, 

pesquisa e extensão. Ao longo dos anos, foram desenvolvidos projetos de iniciação 

científica, monografias de conclusão de curso de especialização, dissertações, teses 

e trabalhos de pós-doutorado.  A seguir, apresentamos as pesquisas financiadas, os 

principais projetos de extensão financiados e os principais cursos de formação de 

profissionais da Educação realizados.  

a) Pesquisas Financiadas: 

- Mapeamento e Caracterização Sociocultural de Comunidades Negras Rurais 

do Piauí – desenvolvida de 1999 2001, financiada pelo Conselho Nacional 

de Pesquisa (CNPq) (BOAKARI; GOMES, 2006); 

- O Movimento Negro e a Educação Escolar: estratégias de luta contra o 

racismo – desenvolvida de 2001 a 2002 pela pesquisadora Ana Beatriz 

Sousa Gomes. Selecionado no II Concurso Negro e Educação, promovido 

pela ANPED e pela Ação Educativa e financiado pela Fundação Ford.  

b) Principais Projetos de Extensão Financiados: 

- Pesquisadores(as) para Igualdade: reforço ao processo de permanência e 

construção do conhecimento para a afrodescendência na Universidade 

Federal do Piauí – desenvolvido de maio de 2002 a janeiro de 2004. 
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Selecionado no Concurso Nacional “Cor no Ensino Superior”, através do 

Programa Políticas da Cor (PPCor) do Laboratório de Políticas Públicas da 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), financiado pela 

Fundação Ford. Concedeu dez bolsas para afrodescendentes da UFPI para 

o desenvolvimento de projetos no Núcleo. Foi coordenado pela professora 

Ana Beatriz Sousa Gomes e pelo professor Solimar Oliveira Lima; 

- Colaborador do Projeto Instituto de Assistência Técnica e Extensão Rural 

(EMATER)/ Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação 

(FAO). Desenvolvido entre 2004 e 2005, com o objetivo de elaborar 

programas de políticas públicas para as comunidades negras rurais do Piauí; 

- Projeto Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas 

Instituições Públicas de Ensino Superior (UNIAFRO) promovido pelo 

Ministério da Educação (MEC). O projeto foi desenvolvido de 2006 à 2007 e 

visou trabalhar, na perspectiva de integração, com projetos de pesquisa, de 

ensino e de extensão nos eixos de formação de profissionais da Educação e 

de promoção da permanência de estudantes afrodescendentes na Educação 

Superior, para propiciar a produção e a socialização de conhecimentos 

científicos na área da cultura, da história e da educação afrodescendente, 

contribuindo na formação de discentes e de profissionais docentes 

capacitados para intervir no processo de ensino dirigidas à implementação 

da Lei 10.639/2003.  

c) Principais cursos de formação de profissionais da Educação: 

- Curso a Distância “Trabalhando o imaginário para a democracia racial”, 

desenvolvido de janeiro a dezembro de 2003, em parceria com o Centro de 

Cultura Negra do Espírito Santo, financiado pelo Ministério da Justiça. Nesse 

curso foram inscritos 190 cursistas das cidades de Picos e Teresina.  

- O Curso de Especialização “Cultura Afrodescendente e Educação Brasileira” 

aprovado pela Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação da UFPI e 

desenvolvido entre maio de 2006 e julho de 2007. 
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1.3.3 AS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 

 

 

Os campos de pesquisa foram os estabelecimentos de ensino que 

solicitaram trabalhos dos dois grupos. No total, foram vinte sete eventos observados, 

sendo seis em escolas, onze em universidades, oito em eventos promovidos pelo 

Governo, um programa televisivo e um encontro do Sindicato de professores. A 

pesquisa foi construída de acordo com os dados apresentados.  

Percebemos que as experiências mais duradouras com projetos mais 

consolidados e sistematizados foram as que aconteceram no Colégio “Liceu 

Piauiense” e no Colégio "Madre Deus". Verificamos que, metodologicamente, seria 

inviável captarmos e analisarmos de forma mais profunda todos esses campos onde 

aconteceram as práticas pedagógicas dos militantes e, por essas razões, 

delimitamos essas duas escolas como campos de pesquisa principais. No entanto, 

para a análise dos dados, as observações e informações colhidas durante a 

pesquisa nos outros estabelecimentos de ensino não foram desprezadas e 

fortaleceram as evidências encontradas como resultado desse estudo. 

O Colégio "Madre Deus" é uma instituição privada, localizá-se no centro 

da cidade, possui quatro anos de existência. Funciona em três turnos, manhã, tarde 

e noite, oferece o Ensino Fundamental, o Ensino Médio e o Pré-Vestibular. 

O Colégio "Liceu Piauiense" integra a rede de escolas públicas estaduais, 

está localizado na zona centro norte da cidade. Foi fundado em 1845. Atualmente 

oferece o Ensino Médio nos turnos manhã, tarde e noite. 

 

 

1.4 SUJEITOS DA PESQUISA 

 

 

A fim de captarmos informações relevantes ao estudo proposto, tivemos o 

apoio de cinco educadores atuantes nas instituições de ensino (quatro membros e 

um dirigente) das duas entidades do Movimento Negro como sujeitos principais. A 

escolha dos sujeitos das escolas deu-se em função da participação nos projetos 

desenvolvidos. Foram 18 integrantes do Colégio "Liceu Piauense": 14 alunos (7 

afrodescendentes e 7 não-afrodescendentes) e 4 professores (entre eles, um diretor 
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e um coordenador pedagógico); e 22 integrantes do Colégio "Madre Deus": 18 

alunos (9 afrodescendentes e 9 não-afrodescendentes) e 4 professores (entre eles, 

um diretor e um coordenador pedagógico). 

 

 

1.4.1 IDENTIFICAÇÃO DOS SUJEITOS EDUCADORES MILITANTES 

 

 

Mais da metade (60%) dos membros do ÌFARADÁ é composta por 

pessoas casadas e do sexo masculino. Quanto à idade, todos estão na faixa etária 

entre 30 e 40 anos, o que demonstra uma certa maturidade e experiência de vida e 

inserção no Movimento Negro, uma vez que 80% revelam mais de 10 anos de 

militância social e acadêmica.  

Em relação à formação, todos os militantes são professores da área das 

Ciências Humanas e Letras, com 40% de especialistas, 40% cursando mestrado e 

20% mestres. Esse fato revela a necessidade que todos os membros sentem do 

constante aperfeiçoamento profissional e acadêmico, uma vez que o Núcleo 

funciona como fomentador de pesquisas, devido às suas atividades de pesquisa, 

ensino e extensão, e o grande lema do Núcleo: "A nossa resistência negra é através 

do conhecimento". 
Verificamos que 40% dos sujeitos são funcionários públicos, 20% 

exercem cargos de confiança no Governo do Estado do Piauí, 20% recebem bolsa 

de estudo e 40% são remunerados através de projetos financiados de programas do 

Governo Federal. Os dados referentes ao salário revelam que 60% dos sujeitos 

recebem entre 5 a 10 salários mínimos e que 40% recebem em torno de 10 a 15 

salários mínimos. 

Quanto à idade, os dados revelam que 60% possuem entre 40 e 50 anos 

de idade. Analisando o aspecto relacionado ao tempo de militância, todos possuem 

mais de 15 anos de experiência no Movimento Negro, revelando que todos os 

sujeitos foram fundadores do grupo. Sobre o aspecto do estado civil, 40% são 

casados, 40% são solteiros e 20% separados. 

Com relação à escolarização, os membros do "Coisa de Nêgo" estão em 

processo de conscientização da necessidade de melhoria da escolaridade e da 

qualificação profissional, pois 20% ainda possuem somente Ensino Médio, 20% 
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possuem o curso superior incompleto, 40% estão cursando especialização e 20% 

possuem mestrado. Esse fato pode ser justificado pelas condições socioeconômicas 

ou pela falta de estímulo durante a faixa etária mais propícia, já que a maioria (60%) 

já têm mais de 40 anos, e 40% têm mais de 35 anos. 

Os dados sobre a profissão dos sujeitos do "Coisa de Nêgo" descrevem 

que a maioria (60%) dos militantes é professor. Os 40% dos membros que não 

possuem formação acadêmica na área do magistério possuem vasta experiência 

prática em atividades de ensino socioeducativas.  

Dos sujeitos pesquisados desse grupo, 40% exercem cargos de confiança 

e 60% estão exercendo cargos comissionados no Governo do Estado do Piauí. Os 

dados obtidos apontam que 60% dos educadores militantes do "Coisa de Nêgo" 

recebem entre 5 e 10 salários mínimos e 40% recebem entre 10 e 20 salários 

mínimos. 

O ingresso na militância do Movimento Negro é um processo muito 

pessoal e corajoso que envolve, muitas vezes, vivências conflituosas dentro da 

sociedade. Ou seja, a militância é resultado de uma inquietação e revolta em relação 

às condições de preconceito racial e racismo enfrentadas no cotidiano. 

A maioria dos sujeitos pesquisados integrantes do ÌFARADÁ (80%), ou 

seja, dos 5 membros, 4 são fundadores do Núcleo e 1 (20%) contribui nos últimos 

cinco anos de maneira significativa. Todos os sujeitos do "Coisa de Nêgo" 

participantes da pesquisa são fundadores da entidade. 

O motivo da escolha da militância para os educadores do Movimento 

Negro é um pouco diferenciado entre as duas entidades. Os educadores do nosso 

estudo ingressaram na militância do Movimento Negro por intermédio de dois 

fatores: no caso dos membros do ÌFARADÁ, a escolha aconteceu, basicamente, por 

influência de professores(as) que já faziam trabalhos na área das relações étnico-

raciais na universidade, como vemos nos seguintes relatos: 

 
[...] eu participei de um evento do ÌFARADÁ, que era uma espécie de 
curso de formação e me interessei pela resolutividade do Núcleo e 
resolvi procurar os membros para saber como me inserir no grupo, aí 
fui acolhido. Desde então passei a trabalhar desenvolvendo 
atividades de pesquisas e também atividades dentro da sala do 
Núcleo como bolsista de trabalho, inicialmente, e depois com o 
bolsista de pesquisa.  (W. Sujeito do ÍFARADÁ). 
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O motivo principal foi descobrir, fazer uma descoberta da minha 
pessoa... Eu não tinha identificação sobre assumir a minha negritude, 
então, a partir de outubro de 1995, quando eu tive a oportunidade de 
conhecer o professor Francis Boakari ele começou a trabalhar 
comigo essa questão das relações raciais, e daí o meu interesse 
primeiramente em ler sobre a questão, abrir a minha consciência 
para essa leitura, para essa realidade. Até então era muito distante, 
mas eu tive uma pessoa que me deu visibilidade, e aí foi que eu 
comecei a ingressar na questão racial. (S. Sujeito do ÍFARADÁ). 

 

 Já a maioria (60%) dos integrantes do "Coisa de Nêgo" teve a 

contribuição da participação em outros movimentos sociais ligados à Igreja Católica, 

20% tiveram influência pela questão cultural e 20% foram influenciados por 

sindicatos e partidos políticos de esquerda, como confirmam os seguintes 

depoimentos: 

 
Eu costumo dizer que eu cheguei pelo passinho dos tambores, os 
tambores me chamavam e eu fui, aí quando eu cheguei lá, esses 
próprios, os tambores disseram que eu era negro... então foi através 
das batidas, através das músicas e através das pessoas que 
estavam lá a gente conseguiu essa integração e essa 
conscientização que a gente tem hoje. (G. Sujeito do "Coisa de 
Nêgo"). 
 
Foi justamente começar a olhar para toda a problemática que existe, 
me identificar com essa problemática, e, como eu participava já de 
outros movimentos sociais de outras formas, eu achei que mesmo 
nos movimentos sociais que a gente participava, do movimento de 
Igreja, alguma coisa nos diferenciava, que era o fato de ser negra e 
que mesmo nos movimentos sentia as diferenças existentes para a 
gente enquanto povo negro, então isso me desafiou a constituir junto 
com outras pessoas o ‘Coisa de Nêgo’ e abrir aí um leque de 
mudanças eu acho que nessa história. (S. Sujeito do "Coisa de 
Nêgo"). 

 

Quando entrevistados, os sujeitos das duas entidades relataram grande 

afinidade e satisfação com a escolha da profissão, como justificam nas falas abaixo: 

 
Porque traz desafios diariamente, não é uma profissão que se repete 
muito, você todo dia está tendo que buscar novos conhecimentos. 
(W. Sujeito do IFARADÁ). 
 
Porque nela eu consigo fazer aquilo que eu gosto com muito prazer e 
modéstia a parte com alguma habilidade. (B. Sujeito do ÌFARADÁ). 
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Porque eu acho que já nasci para trabalhar na área da Educação. (H. 
Sujeito do "Coisa de Nêgo"). 
 
Eu gosto, eu faço tudo com muito prazer, com muita garra, com 
muito carinho, mesmo porque os resultados são muito 
compensadores. (G. Sujeito do "Coisa de Nêgo"). 
 

Nesses depoimentos, verificamos que para a escolha da profissão "a 

vocação pessoal é parte de vocação social para o trabalho em prol da qualidade de 

vida" (RANGEL, 1994, p. 59). Dessa forma, acreditamos, também, que: 

 
[...] o ensino estará sempre comprometido com as circunstâncias 
sociopolíticas, seja porque a elas se vincula, como fato social, seja 
porque a elas se vincula como instância em que se elaboram 
conhecimentos, atitudes, valores socialmente comprometidos. A 
consciência desse comprometimento é uma qualidade daqueles que, 
hoje, assumem prosissionalmente a educação, compreendendo suas 
possibilidades e limites de atuação no sentido emancipatório. 
(RANGEL, 1994, p. 55). 

 

A maioria dos sujeitos (90%) é graduada na área das Ciências Humanas 

e somente um sujeito (10%) é da área das Ciências Exatas e exerce profissão na 

área da Cultura. Do total de sujeitos das duas entidades, 80% são professores (40% 

da Educação Superior e 40% da Educação Básica). Os outros 20% exercem cargos 

no Governo do Estado na área da Cultura. 

 
 
1.4.2 IDENTIFICAÇÃO DOS(AS) DOCENTES DOS COLÉGIOS 

 

 

No Colégio "Liceu Piauiense", verificamos que 50% dos professores são 

do sexo feminino e que 50% estão na faixa etária entre 30 e 40 anos; a outra 

metade encontra-se na faixa etária entre 40 e 50 anos. Quanto ao estado civil, 75% 

estão casados e, quanto à identificação étnica, todos os entrevistados identificaram-

se como afrodescendentes.  

Todos os sujeitos são professores e 25% possuem entre 20 e 30 anos de 

profissão, enquanto 75% estão na atividade docente entre 10 e 20 anos, o que 

demonstra que o grupo era formado por professores mais experientes e outros com 
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menos experiência, fato que pode remeter à idéia da existência de uma troca de 

vivências pedagógicas e experiências no cotidiano das escolas. 

Nos dados coletados, a área de trabalho está concentrada nas Ciências 

Humanas e Letras, com 50% dos sujeitos graduados em História, 25% em Letras 

Português e 25% em Letras Inglês. As informações referentes à Escolarização, 

mostram que 75% dos sujeitos possuem especialização e 25% está cursando 

mestrado.  Os dados coletados sobre a faixa salarial dos sujeitos revelam que todos 

os professores entrevistados do Colégio "Liceu Piauiense" recebem entre 3 e 5 

salários mínimos. 

Verificamos que os professores do Colégio "Madre Deus" estão na faixa 

etária entre 30 e 40 anos, 75% são do sexo masculino e 25% são casados, 

enquanto 50% são solteiros e 25% são separados. Nos dados que tratam sobre a 

identidade étnica, 75% dos sujeitos declararam-se afrodescendentes e 25% 

identificaram-se como brancos. Quanto ao tempo na profissão, todos os professores 

possuem entre 10 e 20 anos na carreira do magistério. 

Sobre a escolarização, 25% dos sujeitos possuem graduação e 75% são 

especialistas. As áreas de trabalho são Ciências Exatas e Ciências Sociais e 

Educação, com 25% na área de História, 50% na área de Matemática e 25% na área 

de Pedagogia. Uma das explicações para esses dados está no fato de os 

professores da área de Matemática estarem na coordenação pedagógica do 

Colégio. Quanto ao Salário, todos os professores do Colégio "Madre Deus" recebem 

entre 3 e 6 salários mínimos. 

Assim, todos os professores desse estudo, tanto os do Colégio "Madre 

Deus" quanto os do "Liceu Piauiense" revelaram satisfação e prazer no exercício da 

profissão, o que pode ter influenciado no empenho dos profissionais para trabalhar 

as questões étnico-raciais no ambiente escolar, como demonstram os seguintes 

relatos: 

 
Estou satisfeito. Porque a educação em si ela me fascina, a cada dia 
que passa nós temos novas descobertas com os nossos alunos... a 
convivência com o dia a dia, a convivência para a vida, quer dizer, 
todo dia surge algo novo que nós aprendemos com eles também. (L. 
Sujeito do Colégio "Madre Deus").   
 



 31

Ave Maria! Adoro! Eu tenho uma fascinação. Não. Eu acho que me 
realizei depois que eu comecei lecionar. Me identifiquei. (L. Sujeito 
do Colégio "Liceu Piauiense").  
 

1.4.3 IDENTIFICAÇÃO DOS(AS) DISCENTES DOS COLÉGIOS 

 

 

No Colégio "Madre Deus" para a coleta de dados, aplicamos 18 

questionários, 50% para alunos(as) afrodescendentes e 50% para alunos(as) não-

afrodescendentes. A maioria dos alunos (76%) estava na faixa entre 15 e 16 anos. 

Desses alunos, 50% eram do sexo feminino. Todos eram estudantes do Ensino 

Médio, sendo 66,6%, 22,2% e 11,1% do 1º, 2º e 3º ano, respectivamente. Para uma 

análise mais precisa dos dados, foram escolhidos dois alunos de cada oficina. 

Na coleta dos dados, no Colégio "Liceu Piauiense", aplicamos 14 

questionários. Do total de alunos(as), 50% eram do sexo feminino, 79% 

consideraram-se afrodescendentes e a maioria, cerca de 71%, estavam na faixa 

entre 16 e 18 anos de idade, com 35%, 42% e 21,4% cursando 1º, 2º e 3º ano, 

respectivamente. A maioria dos alunos (79%) identificou-se como afrodescendente, 

o que é confirmado nos dados estatísticos da escola9 e de outros estudos 

(ABRAMOVAY, 2006) que comprovam que a população negra está mais presente 

nas escolas públicas. 

 

 

1.5 ABORDAGEM METODOLÓGICA 

 

 

Foi com a intenção de compreender os modos de inserção realizados por 

entidades do Movimento Negro no contexto escolar, que optamos por uma 

abordagem qualitativa. Em pesquisas qualitativas, a consistência pode ser checada 

por meio de exame detalhado da literatura e comparando os achados ou 

observações com aqueles da literatura. 

                                                           
9Conforme censo realizado pela Secretaria de Educação e Cultura do Estado do Piauí, em 2005, do 
universo de estudantes matriculados no Liceu Piauiense, 74,6% do turno diurno e 25,3% são do 
noturno, 78% são negros ou pardos e 19,6% são brancos (ASSUNÇÃO SILVA, 2006). 
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Esse tipo de investigação permite aos sujeitos responderem de acordo 

com sua percepção pessoal, sem estarem presos a questões fechadas, permitindo-

nos compreender os comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da 

pesquisa. Avaliamos que a pesquisa qualitativa proporcionaria melhores condições 

de atingirmos as intenções do nosso estudo porque tem o ambiente natural da 

escola como fonte de dados e não admite visões isoladas, parceladas e estanques 

(LUDKE; ANDRÉ, 1986). Ela se desenvolve em interação dinâmica, 

retroalimentando-se, reformulando-se constantemente, dependendo das outras 

atividades da pesquisa sendo desenvolvidas. 

Na situação atual, o estudo sobre duas entidades do Movimento Negro 

em instituições de ensino possibilita compreender mais os fenômenos que ocorrem 

nas mesmas, mas as informações também serviriam para conhecer melhor outras 

entidades de Movimento Negro e escolas, e a sociedade brasileira em si. 

Outro aspecto é que “[...] um princípio básico desse tipo de estudo é que, 

para uma apreensão mais completa do objeto, é preciso levar em conta o contexto 

em que ele se situa.” (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p. 18). A escolha do estudo de caso 

deu-se em função de entendermos que ele é relevante porque parte do princípio de 

que o problema a ser investigado é estudado no ambiente em que ocorre, o objeto é 

uma unidade que se analisa aprofundadamente, verificado nas manifestações 

cotidianas.  

Para isso, a pesquisadora precisou estar em contato direto com a 

situação onde os fenômenos ocorreram, porque estes são influenciados pelo seu 

contexto, sendo essas considerações essenciais para que se possa entendê-los, 

podendo vir a ser um potencial para estudar as questões relacionadas à escola. 

 

 

1.5.1 TÉCNICAS DE COLETA DOS DADOS 

 

   

Para a coleta de dados, utilizamos as técnicas mais representativas 

utilizadas na investigação qualitativa, onde o pesquisador é o agente principal na 

coleta e análise dos dados. Foram utilizadas a observação participante, a entrevista 

intensiva, a análise documental (incluindo materiais didáticos) e questionário com 

os(as) alunos(as). 
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Os documentos foram coletados ao longo de nossos contatos com os 

grupos e compreenderam planos de cursos, materiais didáticos (livros didáticos, 

relatórios de pesquisas, livros paradidáticos, textos mimeografados, revistas), 

fôlderes e relatórios dos eventos, com o objetivo de verificarmos o conteúdo 

trabalhado e as concepções pedagógicas subjacentes. Os documentos foram 

usados para contextualizar o fenômeno, explicar suas vinculações mais profundas e 

completar as informações coletadas através de outras fontes. 

Realizamos observações nas instituições de ensino que solicitaram 

demandas dos dois grupos. A observação é chamada de participante porque parte 

do princípio de que o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação 

estudada, afetando-a e sendo por ela afetado. Uma das vantagens é a presença do 

pesquisador no momento em que os fatos acontecem. No entanto, uma das 

desvantagens é que o observador pode influenciar os fatos. Por isso, as informações 

devem ser colhidas com o mínimo de interferência do pesquisador.  Assim, quando o 

 
[...] interesse do pesquisador recai sobre a vida de uma instituição, a 
técnica de coleta de informações mais importante neste tipo de 
pesquisa é a observação participante, onde o foco pode ser uma 
escola, mas não a organização como um todo o que interessa, senão 
uma parte dela. (TRIVIÑOS,1987, p. 135). 

 

Realizamos entrevistas semi-estruturadas com os educadores militantes e 

os profissionais das escolas, para identificar como são as práticas pedagógicas. As 

entrevistas tiveram a finalidade de aprofundar as questões que os dados coletados 

nos documentos não permitiram explorar bem. 

Aplicamos questionários com perguntas abertas e fechadas com alunos 

afrodescendentes e alunos não-afrodescendentes na hora do recreio, ou em 

horários marcados, para detectar as características apontadas sobre a prática 

pedagógica dos militantes. Utilizamos como instrumentos de coletas de dados 

também gravador, máquina fotográfica e diário de campo, todos necessários para a 

apreensão dos dados da pesquisa. 
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1.5.2 ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Segundo Minayo (1994, p. 68), a análise e a interpretação dos dados 

estão contidas no mesmo movimento: o de olhar atentamente para os dados da 

pesquisa. Essa autora apresenta em sua proposta para análise de dados o método 

hermenêutico-dialético, que tem como pressuposto fundante a assertiva: a ciência se 

constrói numa relação dinâmica entre a razão daqueles que a praticam e a 

experiência que surge na realidade concreta. Um dos âmbitos de interpretação 

baseia-se no encontro que realizamos com os fatos surgidos na coleta de dados. 

Através desse método para analisar os dados, devemos ordená-los, 

fazendo um mapeamento de todas as informações obtidas no trabalho de campo; 

em seguida, classificá-los, através de categorias específicas e, para a análise final, 

estabelecer articulações entre os dados e os referenciais teóricos da pesquisa, 

respondendo aos seus objetivos.  

Em pesquisas qualitativas, as grandes massas de dados são quebradas 

em unidades menores e, em seguida, reagrupadas em categorias que se relacionam 

entre si de forma a ressaltar padrões, temas e conceitos (BRADLEY, 1993). 

A análise é o processo de ordenação dos dados, organizando-os em 

padrões, categorias e unidades básicas descritivas. A interpretação envolve a 

atribuição de significado à análise, explicando os padrões encontrados e procurando 

relacionamentos entre as dimensões descritivas (PATTON, 1980). 

Com o mesmo pensamento de Minayo (1994), Milles e Huberman (1984) 

também afirmam que a análise dos dados em pesquisas qualitativas consiste em 

três atividades interativas e contínuas: 

a) Redução dos dados – processo contínuo de seleção, simplificação, abstração 

e transformação dos dados originais provenientes das observações de 

campo. Na verdade a redução dos dados já se inicia antes da coleta de dados 

propriamente dita; 

b) Apresentação dos dados – organização dos dados de tal forma que o 

pesquisador consiga tomar decisões e tirar conclusões a partir dos dados; 

c) Delineamento e verificação da conclusão – identificação de padrões, possíveis 

explicações, configurações e fluxos de causa e efeito, seguida de verificação, 



 35

retornando às anotações de campo e à literatura, ou ainda replicando o 

achado em outro conjunto de dados. 

Entendemos que a análise dos dados ocorreu em todo o desenrolar do 

estudo. Utilizamos nossa intuição, nossa criatividade e nossa experiência pessoal 

com uma leitura interpretativa dos dados, recorrendo aos pressupostos teóricos do 

estudo. Dessa forma, a análise temática das observações participantes, dos 

depoimentos, dos questionários e dos documentos, juntamente com o apoio da 

literatura pertinente, possibilitou uma melhor compreensão dos modos de inserção 

realizados por entidades do Movimento Negro no contexto escolar. 

Acreditamos que a prática pedagógica do Movimento Negro não é 

estratificada, mas, para encaminhar a análise de forma mais didática, organizamos 

os dados coletados a partir de cinco referenciais ou enfoques de busca, em 

consonância com os objetivos do estudo, explicitados no Capítulo 3. 

Procedemos à análise, fazendo uma ordenação e um mapeamento de 

todos os dados obtidos no trabalho de campo e, em seqüência, sua classificação 

através de categorias específicas dos cinco referenciais utilizados para ordenar as 

informações coletadas. Em seguida, trabalhamos todos os dados separadamente, 

de acordo com as categorias e os objetivos específicos. 

As entrevistas foram submetidas a várias leituras, objetivando fazer a 

análise de conteúdo e elaborar esquemas analíticos de acordo com as categorias 

pré-estabelecidas de investigação, não impedindo a análise de categorias novas que 

foram surgindo nos dados coletados. 

Os dados obtidos oriundos das observações participantes, por serem 

variados, exigiram várias leituras para situá-los entre os objetivos estabelecidos na 

pesquisa. Os documentos técnico-pedagógicos foram utilizados para orientar a 

análise das categorias definidas, complementando-as. 

Fizemos a classificação dos dados através dos enfoques de busca e, para 

a análise final, estabeleceremos articulações entre estes e os referenciais teóricos 

utilizados, respondendo ao objetivo da pesquisa, buscando compreender os modos 

de inserção realizados pelas duas entidades do Movimento Negro na cidade de 

Teresina no contexto escolar, identificando e evidenciando concepções pedagógicas 

subjacentes às referidas práticas. 
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Assim, acreditamos que o método e as técnicas aqui adotadas nos 

renderam uma coleta e organização de dados que fundamentaram nossa visão das 

entidades do Movimento Negro pesquisadas.  

Nestes termos, confirmamos a necessidade e a importância de 

desenvolvermos pesquisas nessa área sobre o problema em foco, porque conhecer 

a natureza e as condições de trabalho do Movimento Negro nessa realidade é de 

fundamental importância, tanto para as escolas que, a partir dos resultados dessa 

pesquisa, poderão compreender melhor as questões étnicas e pedagógicas que vêm 

interferindo no processo de educação escolar; como para órgãos de estudo e 

pesquisas da área social e educacional que buscam embasamento para 

fundamentar as políticas públicas de desenvolvimento socioeducacional do país.  

 

 

1.6 ORGANIZAÇÃO DA TESE 

 

 

O presente trabalho está desenvolvido em cinco capítulos. No Capítulo 1 

(Introdução) apresentamos as experiências que motivaram o interesse pelo tema, o 

problema e os objetivos da pesquisa, tratamos também sobre a trajetória e a 

abordagem metodológica, os campos e os sujeitos da pesquisa e as técnicas de 

coleta, organização e análise dos dados. 

O Capítulo 2 (O Movimento Negro e a Educação Escolar) tem por objetivo 

trazer a discussão sobre as contribuições do Movimento Negro do Piauí e do Brasil 

para a área da Educação Escolar, contextualizando os movimentos sociais e a 

Educação Popular no Brasil, as origens do Movimento Negro no Brasil e no Piauí, 

enfocando os grupos do Movimento Negro de Teresina e discorrendo sobre 

aspectos da atual política educacional brasileira em prol dos afrodescendentes. 

No Capítulo 3 (Propostas e intervenções pedagógicas utilizadas pelo 

Movimento Negro), discutimos a educação e a cultura escolar, a importância da 

prática pedagógica e do currículo escolar; destacamos a importância do 

Multiculturalismo na Educação, da Pedagogia Interétnica e da Pedagogia Multirracial 

como propostas e intervenções pedagógicas voltadas para atender a diversidade 

étnica e cultural existente na sociedade brasileira; e, por último, abordamos o 
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engajamento político dos educadores militantes e sua atuação nos NEAB’s e nos 

grupos afroculturais do Brasil. 

O Capítulo 4 (Prática pedagógica do Movimento Negro em Teresina, 

Piauí) trata da imersão no universo da pesquisa e apresenta a análise dos dados. 

Buscamos interpretá-los à luz de concepções pedagógicas multiculturais e 

interétnicas e de alguns estudos da área, à medida que captamos e interpretamos o 

discurso dos sujeitos da pesquisa, a realidade observada e os documentos utilizados 

nas atividades pedagógicas. 

No capítulo 5,  (Considerações finais), apresentamos os resultados do 

estudo, discutindo a importância da prática pedagógica dos dois grupos do 

Movimento Negro estudados como contribuição no entendimento do papel histórico 

educativo do movimento negro, procurando contribuir para o debate ainda insipiente 

no Sistema Educacional, já que os avanços nessa área têm acontecido muito 

lentamente. 

Nestes termos, confirmamos a necessidade e a importância de 

desenvolvermos mais pesquisas sobre o problema em foco, porque, conhecer a 

natureza e as condições de trabalho do Movimento Negro na realidade escolar, é de 

fundamental importância, tanto para as escolas que, a partir dos resultados de 

pesquisas, poderão compreender melhor as questões das relações interétnicas, 

socioculturais e pedagógicas que vêm interferindo no processo de educação escolar, 

como para órgãos de estudo e pesquisas da área social e educacional que buscam 

embasamento para fundamentar as políticas públicas e educacionais para o 

desenvolvimento do país.  
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2 O MOVIMENTO NEGRO E A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

Neste Capítulo, vamos abordar o Movimento Negro e a Educação 

Escolar, evidenciando alguns aspectos acerca dos Movimentos Sociais e Educação 

Popular, com a contribuição de subsídios de autores que procuram explicar a 

trajetória dos movimentos sociais no Brasil. Tendo em vista que o Movimento Social 

Negro tem diferenciações quanto a sua origem, tentaremos dar ênfase a esta 

origem, ao tempo em que faremos sua contextualização em Teresina-PI. Trataremos 

sobre alguns aspectos da Educação do afrodescendente no Brasil, procurando 

abordar as várias ações do Movimento Negro na área da Educação Escolar; 

finalmente discorreremos sobre a política educacional brasileira e os 

afrodescendentes. 

 

2.1 MOVIMENTOS SOCIAIS E EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Conforme se tem demonstrado, a educação acontece no âmbito dos 

movimentos sociais, naquilo que concerne aos seus aspectos sociais, políticos e 

culturais. Foi por meio dos movimentos sociais que os afrodescendentes brasileiros 

aprenderam a lutar contra o preconceito e a discriminação raciais, incluindo em seu 

ideário reivindicações que visavam romper com o abandono, exigindo direitos sociais 

e iguais oportunidades de educação e trabalho (GONÇALVES, 1985, GOMES, 

1997). 

Esse aspecto de educação mais ampla, que envolve os movimentos 

sociais, também é evidenciado no Título I, Da Educação, na nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional, Lei n. 9.394 de 20 de dezembro de 1996: 

 

Art. 1º - A educação abrange os processos formativos que se 
desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 
nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e 
organizações da sociedade civil e nas manifestações culturais. 
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No texto dessa lei, a educação também acontece nos processos 

formativos dos movimentos sociais. Entendemos movimentos sociais na perspectiva 

de "ações coletivas de caráter contestador, no âmbito das relações sociais, 

objetivando a transformação ou a preservação da ordem estabelecida na sociedade" 

(AMMAN, 1991, p.22). 

Deste modo, os movimentos sociais servem como termômetro para 

avaliar e cobrar dos poderes públicos soluções sobre os problemas que ocorrem na 

sociedade em vários âmbitos, como, por exemplo, na área da Saúde, Moradia e 

Educação. 
Os movimentos sociais têm acompanhado as transformações ocorridas 

na educação escolar, que correspondem a períodos de crise na economia, e de 

mudanças na política nacional. 

As reformas educacionais das décadas de 1920 e 1930 (Manifesto dos 

Pioneiros em 1931), as lutas e propostas dos anos 1940 e 1950 (Movimento em 

defesa da escola pública) imprimiram uma nova fase à educação brasileira, que 

exigia do sistema educacional que acompanhasse o crescimento do sistema 

econômico, elaborando as Diretrizes e Bases para a universalização da escola 

(GOHN, 2005). 

Ainda citando as contribuições de Gohn (2005), “os anos 1960 foram de 

sonhos e utopias, em torno de propostas de uma sociedade mais justa, igualitária e 

solidária. Os anos 1970 foram de lutas e resistências coletivas. Os anos 1980 foram 

de negociações, alianças e pactos [...]” (p. 53 e 54).  

No final dos anos de 1970, aconteceu o apogeu da produção sobre a 

educação popular, quando se iniciaram as primeiras publicações referentes aos 

movimentos sociais. Os movimentos sociais dos anos de 1980 utilizavam os 

princípios e métodos da educação popular; foi a era da participação, quando os 

movimentos sociais começaram a ter um envolvimento mais efetivo nas questões 

que lhes diziam respeito. 

No Brasil, os movimentos sociais, até, pelo menos, a metade da década 

de 1980, eram vistos sob a ótica norte-americana ou européia, o que em muito 

prejudicou as análises, uma vez que a realidade brasileira é bastante diversa. 

A literatura que discorre sobre os movimentos sociais populares se 

desenvolveu nas décadas de 1980 e 1990, de certa maneira, tendo foco central às 

populações oprimidas e carentes da sociedade (GOHN, 2005). 
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Embora considerando a transversalidade entre a área da Educação e das 

Ciências Sociais, alguns estudiosos se concentraram em suas áreas de 

conhecimento e da prática social. Os pesquisadores da área da Educação voltaram-

se para a educação popular; e os das Ciências Sociais dedicaram-se aos 

movimentos sociais. 

Os anos 1990 apresentam um novo planejamento da sociedade brasileira, 

que “aprendeu a organizar e a reivindicar seus direitos de cidadania, a partir da 

constatação da qualidade de não-cidadão que são na prática" (GOHN, 2005, p. 08), 

foi auxiliada pela Constituição de 1988. Após a Constituição, a maioria dos 

movimentos sociais desmobilizou-se, posto que se instaura no Brasil a chamada 

crise dos movimentos sociais, mais especificamente dos movimentos sociais 

urbanos. 

Sob este aspecto, devemos considerar que toda crise é peculiar a 

qualquer movimento social em seu processo de construção e atuação. O seu caráter 

distintivo é transitório e retrocedente. Podem até se estabelecer, provisoriamente, 

em alguma organização. A organização pode extinguir-se, mas a idéia originária 

permanecerá. E esta idéia produzirá o ressurgimento do movimento em outro 

contexto (GOHN, 2005). 

Doimo (1995) avalia a crise de forma diferente, atribuindo o refluxo às 

assessorias, uma vez que os movimentos sociais sofreram uma perda substancial 

de suas condições de sustentação e de suas fontes de legitimação. Tal argumento 

torna-se consistente, se levarmos em consideração o afastamento da Igreja, que 

recua e interioriza-se, com a finalidade de repensar sua atuação; da Universidade, 

que, com a anistia, reencontra em seu próprio espaço a possibilidade de palavra e 

ação; da militância de esquerda, que tem todo um campo de trabalho nos novos 

partidos surgidos com a abertura democrática. 

Um outro aspecto relevante foi o surgimento das ONG’s, que passam a se 

dedicar mais às ações em termos de políticas públicas, passando, elas próprias, a 

serem militantes, tendo suas próprias causas, ao invés de limitar-se à assessoria 

aos movimentos. 

Essa crise pode ter tido como conseqüências um novo modo de luta e de 

reivindicações, o que podemos chamar de Novos Movimentos Sociais. 

Por "novos" movimentos sociais compreendem-se os movimentos das 

mulheres, ecológicos, contra a fome, o dos afrodescendentes, índios, e, outros, 
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sinalizando, em princípio, um distanciamento do caráter classista que se configurava 

nos movimentos sindicais, operários, em torno do mundo do trabalho, o que não 

significa que em determinados momentos históricos possam assumir uma 

contraposição com o sistema econômico e social vigente. Entretanto, os novos 

movimentos sociais se contrapõem aos "velhos" e historicamente tradicionais 

movimentos sociais em suas práticas e objetivos (GOHN, 1995).  

Assinale-se que a diferenciação dos “Novos” Movimentos Sociais dos 

“Velhos” Movimentos Sociais pode estar no processo de distanciamento do caráter 

classista que era característica dos movimentos sindicais. 

No entanto, não obstante as crises, que sempre geram mudanças, houve 

a luta na busca de melhores condições de vida, através de reivindicações, ou seja, 

na busca de cidadania.  

A questão da cidadania, dos anos 70 aos dias atuais, foi o elo histórico 

entre movimentos sociais e educação. A cidadania tem sido o horizonte para o qual 

os movimentos sociais apontam, quando reivindicam uma educação pública de 

qualidade. 

No século XVII, com o Liberalismo, a cidadania era questão de direitos 

naturais imprescritíveis e dos direitos da nação. A propriedade dava a plena 

liberdade e a plena cidadania. 

No século XVIII, o Racionalismo ilustrado traz a questão da cidadania 

como uma questão educativa. As diferenças sociais eram vistas como diferenças de 

capacidade. 

Com a consolidação do capitalismo, ainda no século XVIII, a educação 

passa a ser pensada como mecanismo de controle social. Ou seja, a única 

educação que interessava era a formação e produção da mercadoria para o trabalho 

e a formação do cidadão passivo. 

No século XIX, a cidadania é dirigida a todos, para disciplinar e 

domesticar. No século XX, a questão da cidadania passa a ser competência do 

Estado e deixa de ser conquista da sociedade civil. 

A crise econômica, política e social gera um novo conceito de cidadania, a 

cidadania coletiva. A crise também gera um novo ator histórico enquanto agente de 

mobilização e pressão por mudanças sociais: os movimentos sociais (GOHN, 1988). 

A cidadania coletiva se constrói no cotidiano, através do processo de 

identidade político-cultural que as lutas cotidianas dos movimentos populares geram. 
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Os movimentos populares são uma extensão das práticas educativas 

desenvolvidas pelos programas de educação popular progressistas. Nos 

movimentos sociais a educação é auto-construída no processo; e o educativo surge 

de diferentes fontes (GOHN, 2005).  

Os movimentos sociais, das diferentes camadas sociais, com suas 
demandas, organizações, práticas e estruturas, possuem um caráter 
educativo, assimilável aos seus participantes e à sociedade mais 
ampla. Os resultados deste processo traduzem-se em modos e 
formas de construção da cidadania político-social brasileira (GOHN, 
2005, p. 111).  

O caráter educativo dos movimentos sociais é construído de várias 

formas, em vários planos e com várias dimensões que se articulam e não 

determinam nenhum grau de prioridade. Podemos ver, a seguir, uma caracterização 

das dimensões do caráter educativo dos movimentos sociais, de acordo com as 

concepções de Gohn (2005): 

1 A Dimensão da Organização Política – essa dimensão sofre influências de 

assessorias técnicas, políticas e religiosas que atuam junto aos grupos 

populares. Organizam-se táticas e estratégias para a obtenção do bem por 

ser um direito social. 

2 A Dimensão da Cultura Política – nessa dimensão, as experiências do 

passado servem de aprendizado para a leitura do contexto do presente 

formando uma força social coletiva organizada.  

3 A Dimensão Espacial-Temporal – essa dimensão possibilita uma grande 

articulação entre o chamado saber popular e o saber científico, técnico, 

codificado. As categorias tempo e espaço são muito importantes no 

imaginário popular, ajudando sua articulação na construção de pontos de 

resistência à hegemonia dominante. 

Destacam-se duas questões: a educativa e a pedagógica. A educativa é 

um processo cujo produto é realimentador de novos processos. A pedagógica são 

os instrumentos utilizados no processo. A metodologia da ação é construída 

segundo as necessidades que a conjuntura lhes coloca. A construção é coletiva.  
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As relações que são vivenciadas nos processos educativos e 

pedagógicos definem a qualidade do trabalho, para onde ele está levando 

(BEZERRA, 1986). 

Dessa forma, o caráter educativo das lutas dos movimentos sociais, como 

um processo constituído de várias formas e fases, passou por crises, gerando uma 

nova forma de diálogo com a sociedade, seus grupos e seus problemas. 

Assim, para compreendermos os movimentos sociais, precisamos estar 

inseridos no contexto em que estão reivindicando ações em prol de determinados 

grupos oprimidos.  

Gohn (2000), quando realiza um mapeamento do cenário dos movimentos 

sociais no Brasil (1927-1997), aponta que o Movimento Negro veio emergir no 

cenário nacional no 2º ciclo (1985-1989), que foi o de institucionalização de 

movimentos de temas específicos; e no 3º ciclo (1990-1997), quando ocorreu a 

emergência de novos atores e a desmobilização de movimentos populares. 

No entanto, acreditamos que uma vez que os Movimentos Negros estão 

presentes em toda a história da humanidade, eles sempre se manifestaram; 

provavelmente não tenham sido visibilizados e legitimados. Devemos compreendê-

los como fenômenos inerentes aos processos de mudança, pois são resultados de 

um “conflito”, que geram, consequentemente, mudanças no funcionamento da 

sociedade. Geram conflito porque indivíduos ou grupos que não estão de acordo 

com determinada situação buscam maneiras de modificá-la. Então, o Conflito é o 

primeiro elemento formador dos Movimentos Sociais (TOMAZI, 1993). 

A seguir, discutiremos o Movimento Negro e a Educação Escolar, 

enfocando o surgimento dos movimentos negros e todo um contexto de lutas e 

preocupações com o processo educacional. 

 

2.2 A ORIGEM DOS MOVIMENTOS NEGROS NO BRASIL 

 

Para alguns estudiosos (RAMOS, 1938; BASTIDE, 1951; MOURA, 1980), 

qualquer ação, de qualquer natureza, em qualquer tempo, que demonstre 

resistência e reação contra o racismo brasileiro, pode ser considerada Movimento 

Negro. 
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O Movimento Negro é uma organização política que cumpre o papel de 

explicar a contradição étnica no cenário brasileiro (CUNHA JÚNIOR, 1992, p. 120).  

Pesquisadores, ativistas afrodescendentes e pesquisadores militantes do 

Movimento Negro têm inscrito e proposto interpretações sobre a história de 

organização e resistência dos afrodescendentes no Brasil. 

A origem dos movimentos sociais negros pode ser descrita como 

pertencendo a quatro frentes históricas. A primeira pode ser descrita como uma 

tradição de organização social dos africanos e afrodescendentes que remonta ao 

período colonial, como uma trajetória, de certa forma, independente e com 

identidade própria, os quilombos.  

Em todo o Brasil Colônia, os negros se rebelaram contra o sistema 

escravagista. As lutas contra os sofrimentos físicos e morais mostram esse fato. A 

revolta e a resistência que se iniciavam no Continente Africano continuavam nos 

navios negreiros e, em muitos casos, culminavam com a fuga dos mais resistentes. 

Não se devem esquecer os abortos e suicídios como respostas à escravização. 

Muitos dos negros fugidos refugiaram-se nas matas, originando diversos quilombos, 

como o de Palmares, um dos mais importantes (BOAKARI; GOMES, 2006). 

Na segunda frente, podem ser mencionadas as rebeliões urbanas 

(MOURA, 1972). A partir da Abolição da Escravatura, os conflitos continuam e a 

resistência afrodescendente assume outras características dentro do processo de 

urbanização e industrialização da sociedade brasileira.  

A terceira é caracterizada pela atuação das irmandades religiosas 

católicas, em sua maioria denominadas de Rosário de São Benedito dos Homens 

Pretos (VALENTE, 1994). As irmandades têm origem no século XVIII e são espaços 

de identidade, de solidariedade, de assistência e de lutas sociais dissimuladas. 

Nelas se fez um dos primeiros caminhos de instrução de escravizados e livres, 

africanos e afrodescendentes. Como nos mostra Selma Silva (2003), a irmandade do 

Rio de Janeiro tinha como objetivo a instrução de seus membros no século XVIII.  

A Quarta frente histórica é a surgida no contexto do declínio do regime 

militar a partir dos anos 1970, que se associa a um movimento mais amplo de 

reorganização dos movimentos sociais e de politização da sociedade e do cotidiano 

(FIGUEIREDO & CHEIBUB, 1986-1987). 
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Logo, podemos ver que os movimentos negros diferem, em sua 

organização, da maioria dos movimentos sociais. A seguir, trataremos sobre o 

contexto do Movimento Negro em Teresina-PI. 

 

2.3 O MOVIMENTO NEGRO EM TERESINA-PI 

 

O Piauí é o terceiro maior Estado nordestino, inferior apenas à Bahia e ao 

Maranhão, e o décimo Estado brasileiro que responde por 2,9 % do território 

nacional. Possui 223 municípios. 

O corpo social do Piauí formou-se em 1674, do centro para o litoral, de 

elementos vindos de outras regiões. Alguns dos primeiros habitantes eram 

proprietários de gado, de terras e de escravizados em suas localidades de origem. 

Tudo indica que vieram para ocupar as terras novas do Piauí, com toda a sua 

propriedade móvel (NUNES, 1983; BARBOSA, 1984; KNOX, 1987).  

Vieram também para o Piauí indivíduos e famílias que nada possuíam 

além da liberdade. Esse conjunto social compunha-se de brancos colonizadores, 

índios expropriados e afrodescendentes escravizados. A princípio, índios 

escravizados foram utilizados para trabalhar nestas fazendas de gado. Depois, 

milhares de afrodescendentes escravos, adquiridos da Bahia e do Maranhão, foram 

usados nas atividades de criação do gado e construção de povoados. O Piauí foi 

uma das primeiras províncias a aderir ao movimento pela abolição da escravatura 

(BOAKARI; GOMES, 2006). 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

através da Pesquisa Nacional por Amostragem de Domicílios (PNAD) de 2005, o 

Piauí possui 3.009.190 habitantes. Destes, 24,7% são brancos; 2,5% são pretos; 

72,8% são pardos; e 0,1% são amarelos ou indígenas. Então temos que a 

população afrodescendente do Piauí é de 75,3% (pretos e pardos)10 do total de 

habitantes. 

Os dados do PNAD de 2005 do Piauí também revelam as estatísticas 

relacionadas à área da Educação Escolar. A taxa de analfabetismo das pessoas de 

15 anos ou mais de idade mostra o total de 27,4%; dessas pessoas, 21,3% são 

                                                           
10 Para o Movimento Negro Nacional, pretos e pardos pertencem à mesma categoria de raça ou cor. 
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brancas; e 63,6% são afrodescendentes (34,4% pretas e 29,2% pardas). A média de 

anos de estudo das pessoas de 15 anos ou mais de idade perfaz o total de 5,1%, 

sendo 6% brancas e 9,3% afrodescendentes (4,6% preta e 4,7% parda). 

Teresina é a capital do Estado desde 1852, quando o conselheiro José 

Saraiva fundou-a, transferindo a sede administrativa da Província do Piauí da cidade 

de Oeiras. 

Teresina possui área de 1.680 km². Segundo o senso do IBGE de 2000, 

tem cerca de 715.360 habitantes; destes, 204.094 são brancos (28,5%), 503.017, ou 

seja, 70,3% são afrodescendentes (50.225 que representam 7% de pretos, 452.792 

que significam que 63,2% são pardos), 1.446 são amarelos (0,2%), 999 são 

indígenas (0,13%) e 5.804 (0,81%) sem declaração. 

  

2.3.1 Movimentos sociais no Piauí 

 

Para tratar sobre os movimentos sociais no Piauí, recorremos às 

contribuições da obra "Movimentos Sociais Populares no Piauí: sonhos lutas e 

desafios - 1977-1997", organizada, em 2001, por Carmelita Selestina da Conceição 

et ali, membro da Rede de Educadores Populares (REP). 

No estudo, as autoras procuraram relacionar elementos que foram mais 

significativos em determinada época e dividiram a história dos movimentos sociais 

no Piauí em três períodos.  

O primeiro período (1977 a 1982) é marcado pela fase de protestos e 

mobilizações de rua, no contexto de vários problemas sociais e políticos como a 

ditadura militar, a repressão política e organizativa, o menosprezo na qualidade de 

vida e da inflação acelerada. 

O segundo período (1983 a 1988) é caracterizado pela organicidade, 

construção de identidades e lutas nacionais. Os militantes assumem com 

independência a administração de seus combates. Os movimentos sociais se 

propagam e se associam em torno de eixos de análise de lutas específicas dos 

grupos socialmente marginalizados cujas necessidades requeriam entidades 

convergentes para coordenar as diversas lutas e esperanças e entidades de suporte 
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para prestar assessoria técnico-política. Assim, surgem as Federações de 

Associações de Moradores e similares como também as ONG's. 

No período supramencionado, as primeiras organizações do Movimento 

Negro no Piauí tiveram mais evidencia11 (período que classificamos anteriormente 

de quarta frente histórica do Movimento Negro), representado por pessoas que 

militavam em outros movimentos sociais, sindicatos e partidos políticos de esquerda. 

Podemos citar, por exemplo, Movimento de Mulheres; Movimento de Reintegração 

dos Hansenianos (MORHAN); Federação das Associações de Moradores e 

Conselhos Comunitários (FAMCC); Central Única dos Trabalhadores (CUT); 

Pastoral da Juventude do meio popular; Movimentos Estudantis Secundaristas; 

Movimentos Estudantis Universitários; e Partido dos Trabalhadores do Brasil (PT). 

Os afrodescentes não viam nem sentiam que seus ideais de luta eram 

completamente atingidos nem adequadamente defendidos em suas necessidades 

específicas e preconceitos vivenciados. 

O terceiro período (1989 a 1997) foi definido pela defesa da cidadania, 

institucionalidade e projeto político, como também pela transformação de uma 

natureza reivindicativa para uma natureza propositiva. Caracterizou a época em que 

os movimentos sociais no Piauí buscaram compreender as denotações políticas e 

culturais das novas condições de atuação, o que necessitou da associação de novos 

sujeitos, dentre eles: jovens, mulheres, afrodescendentes e os pobres, nos 

diferentes campos de ação institucionais. 

 

2.3.2 Entidades do Movimento Negro em Teresina-PI 

 

As décadas de 1970 e 1980, em Teresina, principiam a intenção de 

alguns militantes se constituírem enquanto Organização do Movimento Negro, 

embora já houvesse grupos de capoeira, como o Grupo de Capoeira Abadá (1975) e 

Grupo de Capoeira Escravos Brancos (1979). 

Contudo, algumas entidades começam a estruturar-se, como é o caso dos 

Agentes de Pastoral Negros (APN's), em 1989, que são formados por 

afrodescendentes católicos a partir de Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e têm 
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o propósito de trabalhar a evangelização com base na situação concreta e histórica 

do povo afrodescendente. Embora os APN's tenham se originado na Igreja Católica, 

sua prática é ecumênica. 

Os APN's, no Brasil, foram fundados em 1983. Em 1988, os APN's 

influenciaram e mobilizaram a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), 

que assumiu como tema da Campanha da Fraternidade "A Fraternidade e o Negro". 

Esta Campanha projetou o trabalho dos APN's e influenciou o processo de criação 

de outros grupos em vários Estados. Esta iniciativa incentivou o trabalho dos APN's 

no sentido de conquistar um espaço para que pudessem refletir a condição 

socioeconômica de homens e mulheres afrodescendentes e de avaliarem a 

participação da Igreja enquanto agente de promoção de trabalhos que respeita a 

diversidade e valoriza a pluralidade cultural e étnica.  

Em 1991, na Universidade Federal do Piauí, alguns docentes e discentes 

– afro e não afrodescendentes – pesquisadores, além de outros pesquisadores 

interessados pela temática, artistas e professores, liderados pelo professor Francis 

Musa Boakari,12 fundaram o Centro de Estudos Afro-Brasileiro (CEAB's) ligado à 

Associação dos Pesquisadores em Ciências Humanas (ApeCH). 

Em sua fase de implementação, o CEAB's promoveu, entre os dias 17 e 

19 de abril de 1991, o 1º Ciclo de Debate sobre a Questão do Negro no Centro de 

Ciências Humanas e Letras da UFPI. Nesse ciclo de debates participaram grandes 

expoentes do Movimento Negro piauiense da atualidade, como a professora Tânia 

Brandão, que tratou do tema "A participação do Negro na Formação Social do 

Piauí"; o professor Alcebíades Costa Filho, que apresentou o trabalho "O escravo 

Negro no Piauí no século XIX". Para o Debate sobre a música negra, deram sua 

contribuição o professor Feliciano José Bezerra Filho; o professor Hélio Ferreira, que 

tratou sobre a Literatura Negra. O pesquisador Ruimar Batista trabalhou o tema 
                                                                                                                                                                                     
11 Existem estudos (BARBOSA, 1984; BOAKARI; GOMES, 2006) que revelam que o movimento 
negro no Piauí existe desde a escravidão, assim como em outros Estados do Brasil (MOURA, 1987). 
12 Professor Francis Musa Boakari nasceu em Serra Leoa, Oeste da África. Estudou também na 
Nigéria e nos Estados Unidos. Chegou ao Brasil em 1981, depois de se doutorar na área de 
Educação Internacional-Comparada. Enquanto se esforçava para tornar-se piauiense, trabalhou na 
Secretaria Estadual de Educação do Piauí, na Universidade Estadual do Piauí, e foi, de 1988 até 
2005, professor da UFPI. Foi um dos principais fundadores do ÌFARADÁ. Durante mais de duas 
décadas, pesquisou o nexo entre o negro e a educação escolar, acreditando no poder do 
conhecimento fundado "nos fatos históricos", lutando-esperando que todo o povo negro possa ocupar 
o seu verdadeiro lugar em um mundo menos desigual e mais humanizado. Atualmente, enquanto 
atua como professor, orientador, e pesquisador no Programa de Doutoramento da University of the 
Incarnate Word, San Antonio, Texas, EUA, dedica todos os recursos a seu alcance à reconstrução de 
sua terra natal, que se recupera da guerra de 1991-2001. 



 49

Folclore Negro. Para proferir palestra sobre as Instituições Negras no Brasil 

convidaram o doutor George Thiieme Verllague, psiquiatra, militante do Movimento 

Negro do Rio de Janeiro. Por último, o professor Francis Boakari colocou em 

discussão a formação do CEAB's. 

O CEAB's tinha como objetivo decifrar a importância histórica do negro e 

seus processos de aculturação e resistência; estudar a realidade atual do negro; 

apontar as pontes de ligação sociocultural entre o Continente Africano e o Brasil e 

desenvolver trabalhos integrados com diversos setores da nossa comunidade. A 

estrutura funcional do CEAB's era formada por grupos de trabalhos envolvendo 

estudos e pesquisas, manifestações culturais, intercâmbio comunitário, informação e 

divulgação e assuntos especiais. Em 2003, o CEAB's transformou-se no Grupo 

Mimbó e, posteriormente, no ÌFARADÁ, idealizado pelo professor Solimar Oliveira 

Lima.13 

Ainda na década de 1990, outros grupos do Movimento Negro formaram-

se, tendo a contribuição e participação de alguns membros que já faziam parte de 

outras organizações já criadas. Dentre esses grupos, temos o Centro Afro-Cultural 

"Coisa de Nêgo" (1990); Grupo Afro-Cultural “MARAVIR” (1992); ÌFARADÁ - Núcleo 

de pesquisa sobre africanidades e afrodescendência da UFPI (1993); Coletivo de 

Mulheres Negras do Piauí (1994); Grupo de Hip Hop Questão Ideológica - QI (1994); 

Grupo Afro-Cultural Afoxá (1996); Grupo de Dança Beleza Afro-Indígena (BAI) – 

1997; Movimento Negro Unificado - Seção Piauí (MNU em 1999); e Grupo de 

Capoeira Raízes do Brasil (1999). 

A partir do início do século atual, surgiram as seguintes entidades: Grupo 

HIP-HOP (2002); Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia14 (2003); Grupo de 

Hip Hop MP3 Movimento pela Paz na Periferia (2003); Grupo Cultural Afro “IJEXÁ” 

(2004); Companhia de Arte e Cultura Integrada (2004); Grupo de Cultura Afro-Aba 

(2004); Núcleo de Estudos e Pesquisas Afro da Universidade Estadual do Piauí ( 

NEPA) em 2005; Tenda Espírita Santa Bárbara (2005) e Santuário Sagrado Pai 

João de Aruanda (2006). 

                                                           
13 Graduado em Economia (1984), professor da UFPI (desde 1988), mestre em História da 
Escravidão pela PUC-RS (1994), Doutor em História da Escravidão pela PUC-RS (2001), pesquisador 
e coordenador do IFARADÁ. Linhas de pesquisa: História, Economia, Escravidão, Educação, 
Africanidades e Afrodescendência. 
14 Em 2003, o Coletivo de Mulheres Negras do Piauí recebeu o nome de Coletivo de Mulheres Negras 
Esperança Garcia, em homenagem a escrava piauiense Esperança Garcia. 
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Verificamos que os grupos que formam o Movimento Negro de Teresina 

possuem atuação em vários campos no combate ao racismo e na divulgação da 

Cultura e História africana e afrodescendente. Nos campos de atuação, as 

organizações dividem-se nos seguintes eixos:  

a) Grupos de pesquisa ligados a universidades: ÌFARADÁ e NEPA; 

b) Grupos Afro-Culturais: Centro Afro-Cultural "Coisa de Nêgo", Grupo Afro-

Cultural “MARAVIR”, Grupo Cultural Afro “IJEXÁ”, Companhia de Arte e 

Cultura Integrada, Grupo de Dança Beleza Afro-Indígena (BAI), Grupo Afro-

Cultural Afoxá, Grupo de Cultura Afro-Abá; 

c) Grupos Juvenis: Grupo Hip-Hop MP3 - Movimento pela Paz na Periferia, 

Grupo Hip-Hop e Grupo Hip-Hop Questão Ideológica - QI; 

d) Grupos de Capoeira (Grupo de Capoeira Abadá, Grupos de Capoeira 

Escravos Brancos, Grupo de Capoeira Raízes do Brasil); 

e) Grupos de Mulheres Negras (Coletivo de Mulheres Negras Esperança 

Garcia). 

f) Grupos ligados a religiões (APN's, Tenda Espírita Santa Bárbara, Santuário 

Sagrado Pai João de Aruanda); 

g) Geral: MNU. 

Valente (2002) alerta para o fato de que, mesmo existindo um alvo 

comum entre os grupos do Movimento Negro, cada grupo se caracteriza por ter, 

como atuação, mecanismos que não se limitam somente à discussão da causa 

étnico-racial. E a questão do racismo, por ser complexa, exige que se leve em 

consideração esses elementos, pois eles podem mudar o ângulo de visão da causa 

comum. Por exemplo, um grupo de afrodescendentes formado por universitários 

tem, provavelmente, uma visão diferente daquela de um grupo formado por 

operários. Por quê? Por causa da diferença de escolaridade e de nível socio-

econômico que geralmente há entre os dois grupos, mesmo que a discriminação 

sofrida seja igual. 

Por esses fatores, alguns grupos afrodescendentes discriminam os 

militantes afrodescendentes universitários (docentes e discentes), chamando-os de 
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"intelectuais". Por vezes não entendem que todas as pessoas são intelectuais (têm a 

capacidade de estudar, têm cultura) estando ou não na universidade, o que falta 

para a população mais carente é tempo para a dedicação ao estudo. A grande 

maioria dos afrodescendentes não o tem porque esse tempo é dedicado à tentativa 

de sobrevivência, através de um trabalho que lhe rende, geralmente, salários 

irrisórios. 

Em Teresina, as entidades do Movimento Negro se fazem presentes em 

outras Organizações nacionais, ligadas à questão dos afrodescendentes, como o 

Movimento Nacional das Comunidades Negras Rurais Quilombolas, que é nos dias 

atuais um dos mais ativos agentes do Movimento Social Negro no Brasil. Unidos 

pela força da identidade étnica, os quilombolas construíram e defendem um território 

que vive sob constante ameaça de invasão.  

As Comunidades Negras Rurais Quilombolas alteraram a capacidade de 

mobilização regionalizada exercitada nas últimas décadas, colocando a problemática 

do afrodescendente do meio rural como questão nacional. Como mecanismo de 

organização, estas Comunidades constituíram, em 1996, a Comissão Nacional de 

Articulação das Comunidades Negras Rurais Quilombolas (CONAQ). No Piauí, os 

militantes do Movimento Negro rural e urbano participam da CONAQ, desde sua 

articulação e criação em 1996.  
Em 2005, foi criada a Coordenação Estadual das Comunidades 

Quilombolas do Piauí (CECOQ), que tem como objetivo principal desenvolver o 

processo de cidadania dessas comunidades a partir do reconhecimento oficial, com 

a obtenção da posse e titulação das terras bem como da implantação de políticas de 

ação afirmativa, visando um desenvolvimento sustentável em vários aspectos 

peculiares aos modos de vida dessa população. A CECOQ está presente na região 

Centro-Sul e Norte do Estado, onde cada região tem um representante da 

Coordenação, que assume a missão de articular, mobilizar, sensibilizar, defender, 

contribuir na reorganização social das comunidades quilombolas do Estado do Piauí. 

No âmbito governamental, foi criada, em 2003, a Coordenadoria Estadual 

da Pessoa Negra, ligada à Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC). 

Essa Coordenadoria tem como objetivo promover a igualdade e os direitos das 

pessoas negras; articular, acompanhar e coordenar eventos e projetos de políticas 

públicas de diferentes secretarias e órgãos estaduais, para a promoção da igualdade 

étnico-racial; estabelecer interlocução com as entidades do Movimento Negro do 
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Piauí, visando executar algumas ações para o combate ao racismo, à discriminação 

racial e à redução das desigualdades étnico-raciais. 

No Piauí, foi criado também o Conselho Estadual da Pessoa Negra, 

vinculado à Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos, instituído pelo Decreto 

Estadual n. 12.095, no dia 10 de janeiro de 2006. O objetivo do Conselho é cooperar 

para o fortalecimento da organização das entidades do Movimento Negro, 

contribuindo para o estabelecimento dos direitos dos afrodescendentes, em vista da 

construção de uma sociedade mais justa, onde todos possam usufruir plenamente 

dos direitos outorgados pela Constituição Federal Brasileira. 

O Conselho Estadual da Pessoa Negra do Piauí tem as seguintes 

competências: promoção e o desenvolvimento de estudos, projetos, debates, 

seminários e congressos, com o objetivo de que sejam formulados planos e ações 

de combate às diversas formas de discriminação e ampliação dos direitos da 

população negra, em busca de sua cidadania; proposição, planejamento e 

execução, aos órgãos da administração pública, de políticas públicas voltadas para 

a população afrodescendente; acompanhar e encaminhar aos órgãos competentes 

as denúncias provenientes de racismo, cobrando as devidas competências; 

elaboração de pesquisas, no sentido de diagnosticar a realidade da população 

negra, usando os meios de comunicação para divulgar os respectivos resultados 

obtidos e organização de campanhas periódicas de combate às diversas formas de 

discriminação. 

O Conselho é constituído por 15 membros, correspondendo a 

representantes de seis grupos organizados do Movimento Negro, cinco instituições 

do poder público e quatro entidades comprometidas com a causa da pessoa negra.  

Participam do Conselho Estadual da Pessoa Negra instituições, tais 

como: os Agentes de Pastoral Negros (APN's); o Núcleo ÌFARADÁ; Movimento 

Negro Unificado; Centro Afro-Cultural Coisa de Nego; Grupo Afoxá; Coletivo de 

Mulheres Negras Esperança Garcia; Secretaria da Justiça e dos Direitos Humanos; 

Secretaria da Educação e Cultura; Comissão de Direitos Humanos da Assembléia 

Legislativa; Ordem dos Advogados do Brasil/Secção Piauí (OAB/PI); e Ministério 

Público. Além disso, integram ainda o Conselho o Núcleo Pró-Igualdade da 

Delegacia Regional do Trabalho (DRT), Igrejas Evangélicas, União das Mulheres 

Piauienses (UMP) e Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). 
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Outra instância do Movimento Negro foi Inaugurada em agosto de 2007, 

em Teresina; o Memorial Zumbi dos Palmares, criado pela Lei Ordinária n. 5.311, de 

17 de julho de 2003. O espaço funciona como Centro de formação para a pesquisa e 

difusão da cultura africana e afrodescendente no Piauí e no Brasil. 

O Memorial Zumbi dos Palmares tem uma biblioteca com acervo doado 

pela Fundação Cultural Palmares; espaço para oficinas de percussão, de dança, de 

música e de trançados; sala de informática com dez computadores; galeria de arte 

para exposições; e auditórios para palestras e seminários.  

Pelo exposto até aqui, percebemos que as organizações do Movimento 

Negro de Teresina são compostas por setores socio-econômicos da sociedade civil. 

As ações das entidades do Movimento Negro são realizadas tendo como base 

também os tipos de instituições existentes; como, por exemplo, Organizações 

Governamentais, o primeiro setor; e Organizações Não-Governamentais (ONG's), o 

terceiro setor. 

Fala-se muito em Terceiro Setor, porque acredita-se que as organizações 

e movimentos sociais que o compõem podem solucionar os problemas sociais com 

mais agilidade e eficiência do que o Estado. 

A maioria das entidades do Movimento Negro de Teresina é pertencente 

ao Terceiro Setor. Concordamos com Teodósio (2001), quando cita a alta 

competitividade entre organizações como uma das peculiaridades gerenciais do 

Terceiro Setor. 

As ONG’s são constituídas de forma associativa por grupos afins, cujos 

objetivos sociais podem ser culturais, sociais, assistenciais, literários, educacionais; 

enfim podem ocupar várias lacunas que deveriam ser dos poderes constituídos e 

que, por motivos outros, não o são. 

No Brasil, as atuais ONG’s começam a existir em anos de regime militar, 

consolidando-se a partir dos anos 1970, com base em práticas e idéias de 

autonomia em relação ao Estado, constituindo-se através de três feixes de relações: 

para baixo, com as bases; horizontalmente, entre si; e, para cima, com as agências 

de cooperação (LANDIM, 2002). 

As ONG's têm procurado desenvolver ações conjuntas, operando nos 

níveis local, regional, nacional e internacional, contribuindo para uma sociedade 

mais justa e democrática. Para tanto, e a partir de diversas causas, a sociedade civil 

se organiza em redes, para a troca de informações, a articulação institucional e 
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política, e para a implementação de projetos comuns. As experiências têm 

demonstrado as vantagens e os resultados de ações articuladas e projetos 

desenvolvidos em parceria. 

Redes são sistemas organizacionais capazes de reunir indivíduos e 

instituições, de forma democrática e participativa, em torno de objetivos e/ou 

temáticas comuns. O terceiro setor é, essencialmente, uma rede, e aqui podemos 

imaginar uma grande teia de inter-conexões (SILVA, 2007). 

No caso das entidades do Movimento Negro, através da nossa pesquisa, 

convivência e atuação, percebemos também, como Teodósio (2001), que a 

estratégia de formação de redes não implica necessariamente na convergência de 

interesses, tampouco na eliminação da competição inter-organizacional. 

Em Teresina existem entre as entidades do Movimento Negro e entre 

outros movimentos sociais governamentais ou ONG's situações antagônicas, como 

competição e cooperação. Como exemplo de competição, podemos citar os recursos 

que são recebidos de projetos financiados por algumas Fundações Internacionais. 

As entidades competem e desenvolvem os projetos individualmente, e, muitas 

vezes, se fecham na execução dos trabalhos, não estabelecem parceria entre si 

para não dividirem os recursos e nem os êxitos do trabalho.  

Um exemplo de cooperação acontece em momentos de crise extrema, 

quando ocorre um fato marcante relacionado a pessoas afrodescendentes bastante 

repercutido na sociedade, onde as entidades se reúnem para procurar soluções e 

denunciar o problema; ou quando esses grupos são chamados para assessorar 

algum órgão público, para ações relacionadas à população afrodescendente. Logo, 

concluímos que há indícios que denotam que o projeto neoliberal também se 

desenvolve em algumas organizações do Movimento Negro. 

Destaque-se que as associações do Movimento Negro apresentam 

algumas características. Na medida do possível, formam redes entre si, discutem e 

apresentam linhas diferentes de atuação que se coadunam no combate ao racismo 

e no processo de educação social e escolar.  

Por intermédio de pesquisas e de várias manifestações culturais, incluindo 

a dança, a percussão, a música e a religião, focalizam grupos específicos de 

afrodescendentes, como mulheres, jovens, universitários, moradores da periferia da 

cidade e comunidades negras rurais. Os problemas são enfrentados de maneira 

imediatista, sistematizando as estratégias de combate ao racismo e articulando 
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ações em conjunto, procurando estabelecer critérios de prioridade, relacionando os 

problemas da identidade individual e da ação coletiva. 

Outra característica desses grupos do Movimento Negro é a parceria; ou 

seja, estabelecem redes com outras organizações de movimentos sociais de 

Teresina, tais como movimentos juvenis, movimento de mulheres e movimento de 

homossexuais. A mobilização coletiva é composta de unidades diversificadas e 

autônomas, que dedicam à sua solidariedade interna uma parte importante dos seus 

recursos que são mantidas em contato através de pequenas redes (MELUCCI, 

2001). 

Na estrutura organizativa dos grupos do Movimento Negro, percebemos 

algumas características das redes do quotidiano apontadas por Melucci (2001), que 

são: Estrutura policéfala; agregação com caráter cultural situada no terreno da 

produção simbólica na vida quotidiana; inter-relacionamento crescente entre os 

problemas da identidade individual e a ação coletiva. 

Ilse Scherer-Warren (1993) também nos chamou a atenção por 

características dadas as Redes de Movimentos Sociais no Brasil. Neste sentido, 

faremos uma comparação dessas características com as que encontramos na rede 

de grupos do Movimento Negro em Teresina. 

A primeira característica é a busca de articulação de atores e movimentos 

sociais e culturais. Como Scherer-Warren evidencia, as articulações podem ocorrer 

de forma diversificada e por razões múltiplas, e, ainda, por organizações populares 

do mesmo tipo. Assim o Movimento Negro se mobiliza através de articulações entre 

as várias entidades que trabalham com objetivos comuns através de estratégias 

diferentes, atuando também nos campos educacional e cultural. 

A segunda, a Transnacionalidade apresenta-se com diferente intensidade 

nas diversas redes. Algumas entidades do Movimento Negro, principalmente as 

ONG’s, trabalham com projetos financiados por Fundações internacionais. Para que 

isso aconteça, as entidades precisam estar organizadas legalmente. 

O Pluralismo Organizacional e Ideológico é a terceira característica. 

Segundo a autora “[...] manifesta-se pelo fato de os mesmos atores sociais 

participarem de várias organizações ou redes, ou pelo fato de a mesma organização 

incorporar atores com concepções ideológicas ou simpatias partidárias variadas [...]” 

(ILSE SCHERER-WARREN, 1993, p.121). Acreditamos que para isso acontecer 

deve haver o respeito mútuo e princípios éticos compartilhados entre todos. Por 
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exemplo, o racismo, por ser um crime, um fato social e sua prática desumana, 

precisa ser combatido não somente pelo Movimento Negro, mas por todas as 

instâncias e entidades, entre elas, as ligadas aos direitos humanos e aos 

movimentos sociais. Da mesma forma, as discriminações de gênero, a degradação 

ambiental, a violência, entre outras mazelas sociais, devem também ser combatidas 

pelo Movimento Negro imbuídas em suas ações no combate ao racismo. 

A Quarta e última característica trata da atuação nos campos cultural e 

político, “[...] as redes se caracterizam como fontes de pressão, sobretudo, no campo 

político”. (Ibid., p.122). Verificamos que, de certa forma, os grupos do Movimento 

Negro se articulam na área política e cultural, através da música, da dança, dos 

ritmos, da intelectualidade e da busca e implementação de políticas públicas. 

Não obstante essas características, as entidades do Movimento de 

Teresina, assim como as de outras capitais brasileiras estão em constante processo 

de tentativa de integração e organização. Na década de 1990, foi organizado um 

Fórum de Entidades Negras do Piauí com o objetivo de discutir e decidir sobre 

assuntos relevantes para a população afrodescendente do Piauí. Esse Fórum 

conseguiu realizar algumas atividades, principalmente a tradicional "Festa da Beleza 

Negra" no mês de novembro. Desde 2003, o Fórum diluiu-se em outras instâncias 

deliberativas que foram criadas pelo Governo do Estado.  

Entendemos que a organização do movimento é muito importante, pois 

ela é a estrutura do movimento: quem faz o que dentro do movimento, a divisão de 

tarefas, que ao mesmo tempo organiza, mas também faz com que as pessoas que 

compõem o movimento se sintam parte dele (TOMAZI, 1993). 

Infelizmente, questões políticas partidárias têm interferido e enfraquecido 

a luta dessas organizações do Movimento Negro no Piauí. Isso decorre do fato de 

muitos militantes, sobretudo de organizações importantes e consolidadas, estarem 

exercendo cargos de confiança e comissionados no governo do Estado. Em nosso 

entender, a função dos movimentos sociais é cobrar transformações pela 

"reconstrução de valores democráticos, de novos rumos para a cultura do País, do 

preenchimento de vazios na condução da luta pela redemocratização, constituindo-

se como agentes interlocutores que dialogam diretamente com a população e com o 

Estado" (GOHN, 2000, p. 232). Apesar de tais interferências: 
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Os militantes negros sabem que a desunião pode provocar o 
enfraquecimento de sua luta. Como qualquer grupo que tem 
interesses comuns a defender, muitos negros procuram associar-se. 
Porém nem sempre as formas utilizadas para atingir os objetivos 
comuns são as mesmas. Assim, as diferenças que existem entre os 
diversos grupos negros podem ser tomadas como ‘naturais’ 
(VALENTE, 2002, p. 65). 

Deste modo, existem dificuldades de integração desses grupos por 

questões de ideologias de poder, posto que, como diz uma das características das 

redes do quotidiano estudadas por Melucci (2001), a solidariedade do grupo não 

está separada da busca pessoal e das necessidades afetivas e comunicacionais dos 

membros, na sua existência quotidiana. 

Por sua vez, existem limites e entraves na luta desses militantes que 

compõem a esfera governamental quando "ferem" interesses e vontades políticas do 

governo.  

Por outro lado, com o levantamento de informações sobre as Instituições 

do Movimento Negro de Teresina, percebemos que existem muitas dificuldades 

internas e externas. No entanto, essas organizações têm trabalhado com afinco e 

dedicação, e têm alcançado reconhecimento local e nacional. Observamos que 

algumas de suas reivindicações estão sendo atendidas pelo poder público, mesmo 

de forma lenta, ao longo dos anos.  

Por conseguinte, todos os grupos, com ou sem apoio institucional público, 

realizam trabalhos socio-culturais e educativos, com atenção especial ao processo 

de escolarização. Muitas associações executam ações preventivas contra o uso de 

drogas e contra a criminalidade. Algumas entidades priorizam também a capacitação 

profissional e a inclusão do mercado de trabalho. 

 

2.4 AÇÕES DO MOVIMENTO NEGRO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO NO BRASIL 

 

A história do Movimento Negro é bastante acentuada nas lutas contra o 

racismo; entretanto, entendemos que o ativismo não é suficiente para dar conta das 

necessidades encontradas na realidade cotidiana. Ou seja, não bastam apenas as 

manifestações públicas denunciando o racismo. É preciso o desenvolvimento de 
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ações que seja implícito um projeto educativo. Por isso, a educação (formal e 

informal) sempre esteve no centro das preocupações do Movimento Negro.  

A educação acontece no âmbito dos movimentos sociais, naquilo que 

concerne aos seus aspectos sociais, políticos e culturais. Destaque-se que foi por 

meio dos movimentos sociais que os afrodescendentes brasileiros aprenderam a 

lutar contra o preconceito e a discriminação racial, incluindo em seu ideário 

reivindicações que visavam romper com o abandono, para que se pudessem exigir 

direitos sociais e iguais oportunidades de educação e trabalho. 

Assim, o Movimento Negro também é uma forma de organização social 

para a luta dos afrodescendentes; procura articular o desenvolvimento da 

democracia e da cidadania da sociedade brasileira, bem como a formação de 

cidadãos conscientes e combatedores das desigualdades sociais e étnicas. 

Uma das principais contribuições do Movimento Negro situa-se na área da 

educação escolar, porque a escola, a não ser por iniciativas isoladas, não vem 

desenvolvendo qualquer trabalho sistemático efetivo de valorização15 do 

afrodescendente. 

Uma vez que faz parte das responsabilidades da educação escolar a 

promoção da cidadania (BOAKARI, 2003; DIAS, 1997), e estando incluso nesta o 

respeito à diversidade étnica e cultural, diversos autores (CUNHA JÚNIOR, 2005; 

SILVA A. C., 2005) criticam a educação escolar, por não fazer o reconhecimento das 

diferenças individuais e coletivas e de não trabalhar o respeito a tais diversidades; 

posto que, deste modo, contribuem para mutilar o patrimônio cultural do negro e da 

sociedade brasileira. 

No entender de outros teóricos (PEREIRA, 2001; PETRONILHA SILVA, 

2005), quando o tema culturas negras é abordado na escola, a relação ocorre de 

forma caricatural e reducionista, pois é visto sob o limite de uma leitura pobre e 

superficial da música, da culinária e de palavras na língua portuguesa. 

O Movimento Negro, por sua vez, sempre se posicionou, através de uma 

prática pedagógica inclusiva, ante os problemas referentes à educação dos 

afrodescendentes (CUNHA JÚNIOR & GOMES, 2003). 

                                                           
15 Sistemático e efetivo reconhecimento e difusão das culturas afrodescendentes brasileiras e na 
relação desta com o conjunto da cultura nacional. 
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A preocupação do Movimento Negro na área da Educação deu-se 

inicialmente por via da educação popular. A Educação popular aqui é entendida 

como: 
[...] uma gama ampla de atividades educacionais cujo objetivo é 
estimular a participação política de grupos sociais subalternos na 
transformação das condições opressivas de sua existência social. 
Em muitos casos, as atividades de “educação popular” visam o 
desenvolvimento de habilidades básicas, como a leitura e a escrita, 
consideradas como essenciais para uma participação política e social 
mais ativa (TOMAZ TADEU DA SILVA, 2000, p.48). 

Apesar de a educação popular, como práxis da educação, ter surgido no 

Brasil a partir de 1961 (BRANDÃO, 2002), o Movimento Negro, desde o período do 

escravismo criminoso, já organizava atividades que visavam à alfabetização de 

escravizados, embora esse processo fosse proibido por lei (TOBIAS, 1986). 

Entretanto, em todas as épocas e nos mais diversos lugares, encontramos africanos 

e afrodescendentes alfabetizados e, por vezes, de ilustração invejável. Exemplos 

importantes encontram-se nos mestres da música e da escultura, tais como o Padre 

Maurício e Aleijadinho, para citar expressões maiores. 

Outro destaque são os escravizados Francisco, Escolástico e Felizarda; 

todos são membros de uma família de cativos, da fazenda São Caetano em São 

Paulo, que deixam seus relatos escritos, versos e produção intelectual 

(PIRATININGA JÚNIOR, 1991). Há também as notas sobre as fugas de 

escravizados, dadas em jornais, que nos indicam a presença de alfabetizados. 

As possibilidades da vinda de africanos alfabetizados, em árabe e em 

idiomas africanos, não devem ser descartadas, dada à expansão da escrita, através 

das diversas regiões africanas, mesmo antes da denominada era cristã (ANTELME; 

ROSSINE, 2002; BEKERIE, 1997). 

Durante o escravismo, a fundação de escolas por afrodescendentes, para 

afrodescendentes e para crianças pobres é reportada na literatura. Os exemplos 

mais conhecidos são dos professores Maria Firmina dos Reis (SCHUMAHER; 

BRAZIL, 2000) e Pretextato dos Passos Silva (SILVA, 2000). 

Temos, então, que, desde a origem dos movimentos negros, no período 

escravista, já havia uma postura ante o problema da educação. 

No início do período pós-abolicionista, a trajetória dos afrodescendentes 

nas escolas públicas ainda estava por ser estudada de forma ampla. Estudos 
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parciais nos mostram esta presença, sobretudo, através do uso de fotografia como 

fonte documental (CUNHA, 1999; NATIVIDADE, 2002). 

Segundo Pinto (1993), nas primeiras décadas do século XX, surgiram na 

cidade de São Paulo inúmeras associações negras que desenvolveram as mais 

diversas atividades educacionais. 

As ações do movimentos negro do início do século XX foram todas no 

sentido de incentivar a população afrodescendente à educação. Os jornais da 

comunidade negra retratam estas campanhas (SANTOS, 2000; CONGRESSO DA 

MOCIDADE NEGRA, 1929). A partir do incentivo explícito, havia ações educativas 

pela fundação de escolas, como, por exemplo, as do Clube “Flor de Maio”, em São 

Carlos-SP, entre 1927 a 1952; e a do professor “Francisco de Paula”, em Campinas-

SP (1937-1945).  

Embora os movimentos associativistas de maioria afrodescendente 

tenham tido grandes expressões, através de sindicatos e associações de classes, 

como é o caso de portuários e ferroviários em diversas partes do País (ANDREWS, 

1988), a expansão de clubes e associações de maioria afrodescendente foi bastante 

expressiva entre os anos 1920 e 1950.  

A Frente Negra Brasileira (1932-1937), que se originou em São Paulo, foi 

o maior e mais amplo Movimento Negro do século passado, tendo ramificações no 

Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pernambuco. Foi 

primordial para conscientização da comunidade afrodescendente. Essa organização 

objetivava promover o respeito, contribuindo para a educação, auto-estima e 

cuidados com as mulheres negras. Essa organização tinha três finalidades 

principais: congregar, educar e orientar. Para ela, a questão do racismo brasileiro 

era, antes de tudo e principalmente, um problema de educação, por isso abrigava 

em sua sede em São Paulo uma bem organizada escola para crianças e cursos de 

alfabetização para adultos (NASCIMENTO, 2001). 

Os negros eram pouco alfabetizados e tinham dificuldades até para 
freqüentar a escola. A Frente Negra incentivava porque possuía, 
dentro da sua sede, uma verdadeira escola. Tinha curso de 
alfabetização, mas não se dava esse nome. Era ‘Educação Moral e 
Cívica’ (BARBOSA, 1998, p. 42). 
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Nos cursos, os professores ministravam aulas gratuitamente. A escola da 

Frente Negra era formada por quatro classes, com professoras nomeadas pelo 

governo. 

Assinale-se a importância da escola, principalmente, quando a Frente 

Negra aprofundou-se na questão política. Então precisaria que o afrodescendente se 

alfabetizasse para tirar seu título de eleitor. Esse se caracterizou como um 

movimento de relevância. 

Com a iniciativa da Frente Negra Brasileira, Artur Ramos indicou o 

propósito da educação para o segmento afrodescendente. Essa organização 

mantinha também, além de atividades educativas mais formais, como cursos de 

atualização, de alfabetização e mesmo um curso primário regular, a encenação de 

peças teatrais, promoção de palestras educativas e formação de bibliotecas. 

Com o Estado Novo (1937-45), a Frente Negra Brasileira foi abolida, 

quando todas as organizações políticas foram declaradas ilegais. 

Podemos concluir que a Frente Negra Brasileira foi uma entidade 
extremamente representativa dos desejos e aspirações da população 
negra da década de 30. Ela desempenhou, na história do negro 
brasileiro, um lugar que o Estado não ocupou em relação à 
população negra: ofereceu escola, assistência na área da saúde e 
social, e teve uma atuação política muito marcante (MUNANGA; 
GOMES, 2004, p. 120). 

De acordo com Pinto (1993), as associações fundadas entre 1926 e 1932, 

só puderam levar avante suas atividades à custa de grandes sacrifícios e devido à 

colaboração voluntária de muitos. Além daqueles que ministravam as aulas, havia os 

que se ocupavam das atividades burocráticas necessárias à organização e 

divulgação da entidade, como também os que organizavam as campanhas, visando 

donativos e material para a sua manutenção. 

Ressalte-se ainda o papel da Imprensa Negra ativa e combativa, que não 

só divulgava as atividades e abria espaço para a produção literária do 

afrodescendente, como também debatia as questões educacionais, procurando 

sempre discorrer sobre a importância da educação, para que o afrodescendente 

superasse seus problemas; muitos de seus artigos significavam verdadeiras lições. 

Constituía-se, ela própria, veículo educativo.  
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Em uma época de bastante ativismo, no início da década de 1930, o 

objetivo principal era que o afrodescendente fosse educado para que pudesse 

enfrentar os males de sua situação socio-política, econômica e cultural. 

As “Convenções Nacionais do Negro” (São Paulo, 1945; e Rio de Janeiro, 

1946) causaram manifesto à Nação brasileira, exigindo a admissão de negros no 

ensino secundário e superior, reivindicando leis contra a discriminação racial 

(NASCIMENTO; NASCIMENTO, 2000). Ainda sobre a “Convenção Nacional do 

Negro”, de 1949, no Rio de Janeiro, esta propôs a organização da Campanha de 

Alfabetização e Ensino das Comunidades Negras. 

Neste contexto, com o fim do Estado Novo (1944), surge o Teatro 

Experimental Negro (TEN), no Rio de Janeiro, por Abdias Nascimento, que se 

destacou como instrumento de libertação estética, moral e política do 

afrodescendente. O TEN combatia a idéia de raça superior e a servidão natural, e 

propunha políticas que possibilitassem educação aos afrodescendentes. Em seu 

Programa de Ação, os afrodescendentes reivindicavam:  

[...] ensino gratuito para todas as crianças brasileiras; admissão 
subvencionada de estudantes negros nas instituições de ensino 
secundário e universitário das quais formam excluídos em função da 
discriminação e da pobreza resultante de sua condição étnica; o 
combate contra o racismo por procedimentos culturais e educativos e 
a reconstituição de uma verdadeira imagem histórica dos negros 
(NASCIMENTO, 1962, p. 193). 

O TEN "conjugava todo o mecanismo complexo do drama teatral onde os 

negros poderiam expressar sua subjetividade profunda [...] e representar os valores 

íntimos da arte dramática" (BO, 1962, p. 55).    

Segundo Gonçalves; Silva (2000a), o TEN desempenhou essa função 

psicossociológica; funcionava, entre outras, como laboratório de experiências de 

vida, no qual os negros podiam expressar suas angústias, dando-lhes possibilidade 

de refletir sobre seus sentimentos.  

As ações políticas das décadas de 1950 a 1960, embora se saibam de 

muitos grupos e associações de maioria afrodescendente, ainda precisam ser bem 

mais pesquisadas.  

Na década de 1950, a idéia de uma democracia racial no Brasil começou 

a ser contestada por sociólogos brasileiros, o elogio internacional de que o País teria 

equacionado de forma harmoniosa a questão racial suscitou o interesse da 
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UNESCO em realizar estudos para compreender tal fenômeno, sob a 

responsabilidade de Florestan Fernandes (RODRIGUES, 2005). 

Não obstante as contestações apresentadas pelos pesquisadores e pelo 

próprio Movimento Negro, a idéia de democracia racial continuou sendo dominante 

teoricamente até o fim do governo militar. Mas na prática, no dia-a-dia, o mito da 

democracia racial16 ainda existe e emperra o processo de construção do espaço da 

diversidade étnico-cultural. 

No final da década de 1960 e início da de 1970, havia forte reorganização 

dos movimentos negros e também um número elevado de ações educativas. São 

exemplos importantes deste período o Grupo “Palmares”, de Porto Alegre, a 

“Associação Cultural do Negro de São Paulo” e o “Centro de Arte e Cultura Negra”, 

também de São Paulo. Neste período, torna-se presente a idéia de consciência 

negra e o início do ensino da história e da cultura negra nos diversos grupos 

formados (CUNHA JÚNIOR, 1992). 

Foi também a partir da década de 1970 que o Movimento Negro retomou 

a luta anti-racista enriquecida pela experiência dos movimentos anteriores e pela 

confluência de eventos como: as lutas de libertação dos povos africanos, as lutas 

contra o apartheid na África do Sul e dos negros americanos pelos direitos civis nos 

EUA. 

As décadas de 1970 e 1980 são influenciadas pelo ressurgimento do 

Teatro Experimental do Negro, com experiências de jovens militantes, que 

organizavam muitos encontros para a discussão sobre as condições de vida e 

cultura dos afrodescendentes. 

Cunha Júnior (1992) enfatiza que o TEN dos anos 1970 tinha a função de 

conscientizar a população afrodescendente, de apresentá-los enquanto atores e de 

introduzir uma revisão histórica, exercendo, também, a função de denunciar a 

dominação política. 

Os movimentos negros elaboram de maneira mais efetiva e eficaz, a partir 

da década de 1970, um processo de pedagogia social de consciência negra. Esse 
                                                           
16 O mito da democracia racial, baseado na dupla mestiçagem biológica e cultural entre as três raças 
originárias, teve e tem uma penetração muito profunda na sociedade brasileira, exaltando a idéia de 
convivência harmoniosa entre os indivíduos de todas as camadas sociais e grupos étnicos, permitindo 
às elites dominantes dissimular as desigualdades e impedindo os membros das comunidades não 
brancas de terem consciência dos sutis mecanismos de exclusão da qual são vítimas na sociedade 
(MUNANGA, 1999, p. 80). 
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caráter educativo do Movimento Negro acontecia através da educação escolar e 

pelo viés da cultura. 

Assim, a intensificação do elo entre movimento de consciência negra, 

educação e cultura negra ganhou, a partir de 1974, um expressivo impulso, com a 

fundação do Ilê Aiê, em Salvador, e a repercussão que este e outros blocos baianos 

tiveram na mídia. Com os propósitos parecidos aos do Ile Aiyê, surgiram em seguida 

o Olodum, Araketu, Malê Debalê e Muzenza (GUERREIRO, 2000). Nas rotas São 

Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, o Movimento Negro criou 

diversos grupos de teatro e dança, preocupados com a difusão da consciência 

negra.  

À época, essas organizações culturais passam a funcionar como 

importantes veículos de protestos políticos e formação educacional, na perspectiva 

multicultural. 

Ressalte-se que tanto a década de 1970 como a expansão na de 1980 

foram marcadas por ampla associação entre a condição social da população 

afrodescendente e a educação oferecida pelo Estado. Esta era tachada de racista e 

analisada em toda a sua precariedade como novidade na formulação das análises, 

incorporando-se à crítica dos movimentos negros e da academia, em monografias, 

dissertações e teses. 

A década de 1980 teve outro componente importante – a expansão dos 

movimentos negros por todos os Estados do Nordeste e Centro-Oeste. Deste modo, 

seguindo a marca dos movimentos negros dos anos 1970, todos demonstram 

significativa preocupação com a educação dos afrodescendentes. As preocupações 

priorizam a história do negro no Brasil, a identidade étnica e a auto-estima da 

criança negra. 

Neste processo, as lideranças negras começam a se preocupar com os 

conteúdos curriculares e as relações sociais das escolas, empenhando-se na 

discussão com a escola sobre os conteúdos escolares que tratam sobre o negro, 

principalmente na área da História, ao tempo em que revela a importância da 

introdução de informações sobre as raízes culturais afrodescendentes, o que 

denominaram de estudos africanos, que, nas décadas de 1970 e 1980, passaram a 

ser consideradas fundamentais para a educação da criança afrodescendente.  

Rodrigues (2005) afirma que essa questão é retomada e discutida na 

organização de encontros, congressos, simpósios organizados, promovidos ou 
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apoiados pelo Movimento Negro, em que a questão educacional constitui o tema 

gerador. São exemplos: Encontro Nacional de Militantes Negros 1984, em Uberaba; 

Seminário O Negro e a Educação, realizado em dezembro de 1986, organizado pela 

Fundação Carlos Chagas e pelo Conselho de Participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra/SP; Seminário Educação e Discriminação de Negros, Belo 

Horizonte, 1987; Encontros Estaduais e Regionais das Entidades Negras, realizados 

em diversos Estados e nas regiões Norte-Nordeste e Sul-Sudeste no final da década 

de 1980, culminando com o 1º Encontro Nacional das Entidades Negras, realizado 

em São Paulo, em 1991. 

A partir de uma leitura crítica dos anais e de trabalhos realizados e 

apresentados nesses encontros, com base em Rodrigues (2005), é possível agrupar 

seus conteúdos em três aspectos comuns nesses eventos: 1) reafirmam a 

centralidade da educação como elemento de mobilização e como o principal 

instrumento de mobilidade social para a população negra; 2) denunciam, a partir de 

diagnósticos, a situação dos negros; 3) apresentam reivindicações e propostas de 

ação, com objetivos bem definidos de resgatar a real contribuição dos 

afrodescendentes para a sociedade brasileira, providência essa considerada 

importante para se estimular uma identidade negra positiva. 

Essas reivindicações e propostas de ação, muitas vezes, tiveram sua 

origem em experiências educacionais no âmbito das organizações negras. São 

experiências que visam resgatar a história e as manifestações culturais do povo 

negro, propostas alternativas de ensino e de conscientização da comunidade escolar 

sobre a produção e reprodução do preconceito racial.  

Podemos citar como exemplos: Projeto Zumbi dos Palmares (RJ); Escola 

Aberta do Calabar (BA); Escola de Samba Estação Primeira da Mangueira (RJ); 

Alguns grupos afroculturais da Bahia; além de ONG’s e núcleos universitários que 

fomentaram experiências desenvolvidas com secretarias de Educação e escolas.  

O Movimento Negro enfatizou a questão da identidade étnica nas ações e 

posicionamentos frente à educação, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980. 

Nesse último período, findo os governos militares, o Movimento adquire uma postura 

mais agressiva e radical, com o surgimento do Movimento Negro Unificado (MNU) 

em 1978 (PINTO, 1993, p. 29). Neste período, a preocupação principal do 

Movimento Negro era com o enfoque dado pela educação à história do negro no 

Brasil, enfatizando aspectos de docilidade em detrimento de fatos da história de 
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resistência do negro. A partir daí, cresce o fortalecimento de ações para a 

recuperação da história do negro, visando à formação de sua identidade.  
Conforme dito anteriormente, enfatize-se que as décadas de 1970 e 1980 

foram marcadas por ampla associação entre a condição social da população 

afrodescendente e a educação oferecida pelo Estado: racista e precária, 

constituindo temas recorrentes analisados em trabalhos acadêmicos. 

As lutas do Movimento Negro foram pontos de destaque nos anos 1980. 

Através de suas campanhas, eles educaram parcelas da sociedade e se auto-

educaram, à medida que passaram a conhecer melhor seus direitos (GONH, 2005 p. 

68). 

A principal variação das décadas de 1980 e 1990 foi o crescimento de 

núcleos de estudos afro-brasileiros (NEAB's) nas universidades e grupos de 

consciência negra nos sindicatos de educadores. Com estes, fortalece a 

preocupação sobre o ingresso de afrodescendentes nas universidades e produz um 

movimento de cursinhos pré-vestibulares para negros e carentes (ANDRADE & 

FONSECA, 2002). 

As ações do Movimento Negro na área da educação escolar elencadas 

até aqui revelam importantes contribuições desse movimento na área da educação 

escolar. As reflexões de Gomes (1997) apontam para a possibilidade de que se 

possam discutir as contribuições do Movimento Negro para o pensamento 

educacional, sendo a primeira contribuição a denúncia de que a escola reproduz e 

repete o racismo presente na sociedade. Esta contribuição passa a representar um 

processo contínuo que desencadeia outros processos de combate ao racismo. 

A segunda contribuição dos negros se dá na ênfase ao processo de 

resistência através da história. Trata-se da discussão das abordagens históricas que 

veiculam equívocos e distorções, retratando o negro com uma falsa imagem de 

dócil, amorfo e indolente, revelando o processo de resistência e lutas do povo negro. 

Embora haja esta preocupação, no âmbito do Movimento Negro, ainda é 

lento o processo de inclusão dos conteúdos referentes à resistência do negro às 

práticas pedagógicas curriculares.  
A terceira contribuição trata da exigência do reconhecimento de que 

existe uma produção cultural realizada pelos negros no Brasil, o que remete a nossa 

ancestralidade africana, representada na música, na dança, na religião, na culinária, 

na pintura, no vestuário, nas festas e em outras manifestações culturais. 



 67

A quarta contribuição considera remota a necessidade de aceitar mais 

formalmente a existência de diferentes identidades formadas nas relações sociais; 

daí a importância da formação dos professores para atuarem na realidade de nossas 

escolas com essa perspectiva.  
A quinta contribuição sugere uma reflexão sobre a estrutura excludente 

da escola e a denúncia de que tal estrutura precisa ser reconstruída, para garantir 

não somente o acesso à educação, mas também a permanência digna na escola e o 

êxito escolar dos alunos de diferentes origens raciais. 

Alguns autores, como Cruz (1989), Cunha Júnior (1999), além de 

contribuírem com seus estudos para o processo de escolarização do 

afrodescendente, também têm registrado uma trajetória de ações, em uma tentativa 

historiográfica sobre o Movimento Negro e a educação. Por exemplo, Gonçalves 

(2000) trata do abandono a que os afrodescendentes foram submetidos e como eles 

se organizaram no início do século XX contra o descaso e precárias condições 

educacionais. Gonçalves; Silva (2000b) sugerem hipóteses de como a situação 

educacional dos afrodescendentes poderia ter evoluído, caso algumas estratégias 

tivessem sido adotadas pelas políticas educacionais. Ao mesmo tempo, estes 

autores agrupam informações que procuram discutir o porquê de os movimentos 

negros chamarem para si a responsabilidade de educar.  

Para Maria Aparecida Silva (2001), recentemente, duas linhas de ação 

evidenciam-se pelo Movimento Negro: a formação de educadores para o combate 

ao racismo e a produção de recursos didático-pedagógicos para a discussão do 

racismo, da discriminação racial e compreensão das desigualdades por eles 

geradas. Acrescentamos o fato de que, na formação de educadores, também se 

evidenciam a pesquisa e o ensino da História e da Cultura afrodescendente, pois o 

desconhecimento oficial desses temas, por parte das escolas de todos os níveis, 

também desencadeia preconceitos, racismo e desigualdade social.  

Estes são alguns pontos para refletirmos na importante contribuição do 

Movimento Negro no processo educacional brasileiro. 

Convém enfatizar que o Movimento Negro reivindica no campo da 

educação a afirmação da identidade das pessoas afrodescendentes, sem esquecer 

que esta se constrói juntamente com outras que não são afrodescendentes, mas 

que também são brasileiras. A omissão deste processo de formação da identidade 

pode trazer conseqüências muito graves, principalmente para as crianças 
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descendentes de africanos, podendo torná-las complexadas, interferindo no seu 

rendimento escolar. Às pessoas brancas, a referida omissão poderá causar-lhes um 

etnocentrismo, privando-as de conhecer melhor um pouco da história do nosso povo 

afrodescendente, parte construtiva do Brasil. 

Para que possamos entender melhor a situação em que a Educação 

escolar se encontra na atualidade, com relação aos afrodescendentes, 

abordaremos, a seguir, alguns aspectos da Política Educacional Brasileira e os 

afrodescendentes. 

 

2.5 A POLÍTICA EDUCACIONAL BRASILEIRA E OS AFRODESCENDENTES 

 

Entendemos a política educacional como fração da política social. Para 

Senna (1997), política educacional refere-se aos princípios gerais que definem a 

finalidade da formação escolar, particularmente no sentido de determinar o perfil da 

pessoa que se espera ter na sociedade. 

A história da educação nos revela que o Estado brasileiro, através de 

suas políticas, esteve sempre reestruturando, ajustando, reformulando velhas 

estratégias ou propondo novas estratégias e instituições, com vistas a modificar o 

padrão de gestão vigente.  

Com base nos estudos até então realizados para o presente trabalho, 

podemos afirmar que o pensamento pedagógico brasileiro do passado continua 

presente na teoria e na prática da Educação escolar da atualidade. 

Foi o modelo de família patriarcal que determinou a importação de idéias 

dominantes da cultura medieval européia, importação essa operacionalizada pelo 

trabalho educativo dos jesuítas. Nesse contexto, para a nova história educacional, a 

classe dominante branca, detentora do poder político e econômico, tinha de ser 

também detentora dos bens culturais importados da Europa.  

Para Veiga (1994), o plano de instrução no Brasil era consubstanciado na 

proposta pedagógica Ratio Studiorum, trazida da Europa, e que imperou no País até 

a expulsão dos jesuítas, por Pombal, em 1759. Os pressupostos didáticos diluídos 

na Ratio se caracterizavam pela ação pedagógica, marcada pelas formas 

dogmáticas do pensamento contra o pensamento crítico. Tais pressupostos 
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enfocavam instrumentos e regras metodológicas, que compreendiam o estudo 

privado, alma do processo ensino e aprendizagem, em que o mestre prescrevia o 

método de estudo, a matéria e o horário.  

As aulas eram ministradas de forma expositiva. Os alunos prestavam 

contas de suas lições oralmente e por escrito, corrigiam os exercícios e repetiam o 

que havia sido exposto pelo professor. A avaliação do processo de aprendizagem 

enfatizava tanto a virtude do aluno quanto o seu grau de aproveitamento. Os 

exames também eram orais e escritos. O ensino era completamente alheio à 

realidade vivida na Colônia. Assim, a educação foi conduzida por uma pedagogia de 

dominação, uma vez que os colégios e seminários jesuítas foram, desde o início, 

pólo de transmissão da ideologia dominante e excludente dos colonizadores. Os 

objetivos eram, fundamentalmente, supervalorizar a cultura européia, católica, 

marginalizar outras culturas, e, desta forma, excluir os diferentes, de toda maneira 

possível. 

Ao encerrar suas atividades em 1759, a Companhia de Jesus tinha, na 

Colônia, “25 residências, 36 missões e 17 colégios e seminários, sem contar os 

seminários menores e as escolas de ler e escrever” (AZEVEDO, 1963, p. 539). Esse 

fato demonstra que a Companhia de Jesus deixou raízes e sementes que 

possibilitaram que os frutos se perpetuassem até os dias atuais. 

Tobias (1986, p. 101), quando se refere à educação do negro no Brasil, 

destaca que, já no tempo dos Jesuítas, os negros não recebiam nenhuma espécie 

de educação formal, pois o argumento geral é que eles tinham sido trazidos da 

África para trabalhar e não para estudar. Em razão disso, nada poderiam receber de 

uma filosofia de educação, caracterizada por ser eminentemente aristocrática e por 

ministrar uma educação somente aos que se destinavam seguir a Universidade, na 

maioria das vezes, do outro lado do Atlântico. É o que explicitamente se constata 

através das autoridades e de seus testemunhos nas diversas províncias, como na de 

Alagoas, Rio de Janeiro, e Minas Gerais. Na Província do Rio Grande do Sul, já em 

1837, a lei taxativamente prescrevia: “São proibidos de freqüentar as escolas 

públicas: 1º - as pessoas que padecem de moléstias contagiosas; 2º - os escravos e 

pretos ainda que livres ou libertos”. 

À época, a educação escolar ainda permanecia com uma atuação 

irregular, fragmentária e quase nunca com resultados satisfatórios. O modelo 

brasileiro, majoritariamente agrário, não favorece a demanda da educação, que não 
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é vista como meta prioritária diante da grande população rural analfabeta, composta, 

sobretudo, por escravos. 

No final do Império, com a reforma de 1879, institui-se a liberdade de 

ensino, de freqüência, de credo religioso, a criação de escolas normais e o fim da 

proibição de matrículas de escravos negros. 

Os objetivos práticos da ação jesuítica no Brasil eram o recrutamento de 

fiéis e servidores. Esse modelo educacional não contribuiu para modificações 

estruturais na vida socio-econômica da Colônia, ao contrário, continuou a assumir 

papel de agente colonizador. Assim, toda a história da educação no Brasil tem 

herança da prática pedagógica constituída pela pedagogia jesuítica, com seus 

preceitos educacionais responsáveis pelo ensino no nosso País, por mais de 

duzentos anos.  

Apesar de a grande influência da Educação Jesuítica haver provocado um 

ensino excludente e elitizado, o Governo Federal, através da Política Educacional, 

com várias Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, menciona alguns 

aspectos que remetem à necessidade de o processo de educação escolar 

contemplar a diversidade racial, socio-econômica e cultural em nossa sociedade.  

Ao tratar das iniciativas do Governo, queremos enfatizar que a prática 

pedagógica curricular, há algum tempo, está sendo um dos focos de atenção da 

política educacional brasileira. 

A Lei 4.024/61 reconheceu a necessidade de um trabalho para 

contemplar as diferenças de raça, credo e de classe social existentes nas escolas. É 

o que evidencia o artigo 1º, que trata dos fins da educação: 

Art.1º - A educação nacional, inspirada nos princípios de liberdade e 
nos ideais de solidariedade humana tem por fim: (omissis). 

g) a condenação a qualquer tratamento desigual por motivo de 
convicção filosófica ou religiosa, bem como a quaisquer preconceitos 
de classe ou de raça. 

Em 1968, o Brasil ratificou a Convenção relativa à Luta contra a 

Discriminação no Campo do Ensino, que, em seu texto, propõe a eliminação e 

prevenção de qualquer tipo de discriminação, entendendo que esta compreende 

“qualquer distinção, exclusão, limitação ou preferência que, por motivo de raça, cor, 

sexo, língua, condição econômica ou nascimento, tenham por objetivo ou efeito 

destruir ou alterar a igualdade de tratamento em matéria de ensino”.   
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O Parecer do Conselho Federal de Educação (C.F.E.) n. 8.712/71, 

correspondente à Doutrina do Currículo na Lei 5.692/71, prescreve: 

Art. 4º - Os Currículos de ensino de primeiro e segundo graus terão 
um núcleo comum obrigatório em âmbito nacional, e uma parte 
diversificada para atender, conforme as necessidades e 
possibilidades concretas, `as peculiaridades locais, aos planos dos 
estabelecimentos e as diferenças individuais dos alunos. 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n. 9.394, de 20 de 

dezembro de 1996, a propósito, consigna: 

Art. 26 – Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter 
uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema 
de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, 
exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da 
cultura, da economia e da clientela. 

Ao examinar os textos dessas leis, pudemos verificar a importância dada 

às peculiaridades locais e às diferenças individuais como reconhecimento da 

necessidade de relacionarmos o currículo escolar às necessidades e realidades dos 

alunos. 

As “diferenças individuais” e as “características da clientela” constituem 

um conjunto de fatores que incluem, por exemplo, o padrão de cultura, origem racial, 

social, condição física e intelectual dos alunos, exercendo poderosa influência sobre 

processos relevantes ao rendimento escolar, tais como: desenvolvimento cognitivo e 

motor, auto-estima, motivação para o processo de ensino e aprendizagem e 

autocontrole. 

Ao analisar a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 9.394/96, 

notamos uma postura compromissada com a liberdade, confiança e autonomia, 

como reconhecimento de que a escola precisa de flexibilidade, através dos 

planejamentos de ensino, considerando a formação do indivíduo, a sua realidade 

vivida, necessitando da vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as 

práticas sociais do contexto dos educandos. 

Desse modo, a LDB reafirma o princípio da Base Nacional Comum 

(Parâmetros Curriculares Nacionais), a ser complementada por uma parte 

diversificada em cada sistema de ensino e escola na prática, repetindo o art. 210 da 

Constituição Federal (1988): 
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Art. 210. Serão fixados conteúdos mínimos para o ensino 
fundamental, de maneira a assegurar formação básica comum e 
respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e regionais. 

Nessa perspectiva, o Ministério da Educação (MEC) organizou – em 1995 

e 1996, e oficialmente divulgados em 1997 – os Parâmetros Curriculares Nacionais 

(BRASIL, 1997). Estes trazem algumas sugestões de temas de relevância social a 

serem desenvolvidos na escola em diferentes áreas, a partir de uma perspectiva 

interdisciplinar, que recebem o nome de Temas Transversais. Dentre o conjunto de 

temas que o documento tem como proposta há a pluralidade cultural, para permear 

as disciplinas curriculares valorizando as peculiaridades de cada grupo étnico e 

cultural formadores de nossa sociedade. 

O documento contém 50 folhas que trazem em seu bojo as 
contradições na discussão sobre o problema étnico-racial brasileiro. 
Assim, também apresenta as mesmas dificuldades de definições e 
criação de metodologia para o combate à discriminação e ao 
preconceito raciais na escola. Reconhece a necessidade de uma 
escola que valorize as características étnicas e culturais dos 
diferentes grupos culturais que convivem no território nacional; 
porém, colocando-as em um mesmo patamar (SOUZA, 2001, p. 58 e 
59). 

No documento, constatamos também as seguintes considerações: 

Freqüentemente, contudo as escolas acabam repercutindo, sem 
qualquer reflexão, as contradições que a habitam. A escola no Brasil, 
durante muito tempo e até hoje, disseminou preconceito de formas 
diversas. Conteúdos indevidos e até errados, notadamente presentes 
em livros que têm sofrido críticas fundamentadas, constituem 
assunto que merece constante atenção [...] Amparada pelo consenso 
daquilo que se impôs como se fosse verdadeiro, o chamado 
criticamente, “mito da democracia racial”, a escola muitas vezes 
silencia diante de situações que fazem seus alunos alvo de 
discriminação, transformando-se facilmente em espaço de 
consolidação de estigma (Ibid., p. 24). 

Verificamos que "está clara a referência ao mito da democracia racial; o 

que preocupa é o fato de essa referência não ter provocado a compreensão do que 

seria esse mito, pois a própria estrutura do documento é a prática do mito" (SOUZA, 

2001, p.57).  

Convém salientar que, pela primeira vez na nossa história, uma proposta 

educacional que emana do Ministério da Educação suscitou grandes discussões 

quanto a sua concepção, processo de construção e estruturação interna. A opção de 
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incorporar o tema Pluralidade Cultural não foi pacífica, mas sim objeto de 

controvérsias, de toda uma negociação em que a pressão dos movimentos sociais 

se fez presente, e a reestruturação da equipe responsável inevitável. O próprio 

documento assim justifica a introdução da temática da Pluralidade Cultural no 

currículo escolar:  

 
Há necessidade imperiosa da formação de professores no tema 
Pluralidade Cultural. Provocar essa demanda específica na formação 
docente é exercício de cidadania. É investimento importante e 
precisa ser um compromisso político pedagógico de qualquer 
planejamento educacional /escolar para formação e/ou 
desenvolvimento profissional dos professores (BRASIL, 1997, p.123). 

Todavia, ao analisarmos a dinâmica escolar e a forma como a legislação 

e algumas políticas públicas lidam com conceitos discriminatórios, é possível afirmar 

que tais políticas ainda são institucionalmente incipientes e não provocam inserções 

significativas no âmbito escolar. Tal fato evidencia a formação social de uma cultura 

oriunda do sistema escravocrata e da oligarquização do Estado, o que ocasionou 

uma forma específica de opressão, que, por sua vez, provoca segregação explícita 

do afrodescendente, embora não assumida formalmente por outras etnias.  

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (1997) suscitam discussões sobre 

o afrodescendente e sua cultura, mas não vislumbram medidas objetivas que 

poderiam indicar possibilidades concretas de mudanças comportamentais. 

 Acreditamos que, aliada à elaboração de políticas públicas dessa 

natureza, faz-se necessário um amplo movimento, cujo horizonte leve à revisão dos 

currículos e materiais pedagógicos em todos os níveis de ensino, principalmente dos 

livros didáticos, no que tange à constituição social, demográfica, cultural e política da 

população afrodescendente, incluindo-a nas discussões da comunidade escolar. 

Imprescindível, também, é o estabelecimento de diretrizes para uma sólida formação 

do profissional da educação, tendo como enfoque, dentre outras questões, as 

abordagens referentes à Pluralidade Cultural. 

Apesar de o teor do documento sobre Pluralidade Cultural soar muito 

mais como um discurso ideológico, lacunar, do que efetivamente uma proposta 

curricular, devemos salientar, entretanto, que o fato de a questão estar posta em um 

documento pedagógico nacional, mesmo precariamente, significa um grande 
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avanço, posto que só é possível pensar sobre o que está materializado (SOUZA, 

2001). 

Nesse sentido, a tarefa proposta é complexa, porém acreditamos que 

uma orientação específica contribua para desenvolver no processo uma reflexão que 

possibilite uma ação criadora. Para tanto é preciso acreditar que a aprendizagem 

não se realiza de forma estática. A aprendizagem se realiza através de um processo 

dinâmico, que compreende a reelaboração do saber aprendido em contraste com as 

experiências do cotidiano. 

 

2.5.1 A influência da Conferência Mundial de Durban para a política educacional em 

favor dos afrodescendentes 

 

A III Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, a 

Xenofobia e Intolerância Correlata aconteceu em Durban, Àfrica do Sul, em 2001, 

decidida em Assembléia Geral da ONU, em 1997, como resposta à preocupação 

internacional com o aumento de incidentes de racismo e o reconhecimento dos 

desafios e oportunidades para combater esses fenômenos em um mundo cada vez 

mais globalizado.  

No Brasil, alguns debates aconteceram sobre a questão racial, 

principalmente no cenário político, especialmente em 2001, em preparação para a III 

Conferência Mundial de Durban, quando o assunto passou a fazer parte da agenda 

política nacional. 

A Conferência foi organizada também com o objetivo de rever os avanços 

no combate ao racismo, desde a adoção da Declaração Universal dos Direitos 

Humanos em 1948, inspirada no combate às atrocidades cometidas durante a 

Segunda Guerra Mundial, assim como a formulação de medidas de combate ao 

racismo em nível nacional, regional e internacional. 

O relatório apresentado em Durban, pela relatora geral da Conferência, 

Edna Roland,17 resultou de inúmeros debates ocorridos nos eventos preparatórios e 
                                                           
17 Ativista do Movimento Negro, Edna Maria dos Santos Roland, é psicóloga social, formada pela 
Universidade Federal de Minas Gerais e doutoranda do Programa de Psicologia Social da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo. Foi coordenadora de Combate ao Racismo e à Discriminação 
Racial para a América Latina e Caribe da UNESCO, no Brasil, e membro do Grupo de Experts 
Eminentes das Nações Unidas, encarregado de acompanhar a implementação da Declaração e 
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acordos do Comitê Nacional; teve por base um diagnóstico da situação da 

população afrodescendente, publicado pelo IPEA juntamente com a apresentação 

de 23 propostas destinadas à promoção dos direitos da população afrodescendente. 

Entre essas propostas encontram-se: "a adoção de medidas reparatórias 

às vítimas do racismo, com especial ênfase nas áreas de educação, trabalho, 

titulação de terras e o estabelecimento de uma política agrícola e de 

desenvolvimento das comunidades remanescentes de quilombos" (BRASIL, 2001, 

p.25). Inclui também "a criação de um fundo de reparação social gerido pelo governo 

e pela sociedade civil destinado a financiar políticas de cunho inclusivo no âmbito da 

educação" (BRASIL, 2001, p. 26); e, por último, a "adoção de cotas ou outras 

medidas afirmativas que promovam o acesso de negros às universidades públicas" 

(BRASIL, 2001, p. 27).  

Após a Conferência, o Governo brasileiro iniciou algumas ações 

desenvolvidas, em âmbito federal, na sua maioria, por iniciativa do Poder Executivo, 

por meio de programas próprios nos Ministérios ou diretamente a partir da 

Presidência da República. 

Para Heringer (2003), no âmbito dessas ações, a que mais teve destaque 

foi a área da Educação, que se concentrou na ampliação do acesso ao ensino 

superior e sua permanência nele, principalmente por meio de mecanismos de 

reserva de vagas, cursos preparatórios e programas de bolsa de estudo e ajuda de 

custo para estudantes. 

Portanto, na Conferência de Durban, o Governo brasileiro apresentou 

propostas e assumiu o compromisso internacional de implementar medidas de ações 

afirmativas, para combater o racismo e as desigualdades no País. Essa postura foi 

tomada em decorrência das pressões e reivindicações do Movimento Negro, que, há 

décadas, luta por medidas de combate às desigualdades raciais, particularmente na 

área da Educação. 

Uma medida resultante dos desdobramentos do Programa de Ação 

deliberado na III Conferência de Durban, conjugada com a mobilização do 

Movimento Negro, foi a aprovação da Lei 10.639/2003. 

 

                                                                                                                                                                                     
Programa de Ação de Durban. Edna Roland também é membro fundadora e a presidente de honra da 
Fala Preta! Organização de Mulheres Negras. 
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2.5.2 A Lei 10.639/2003 

 

 

Diante da defasagem no ensino dos conteúdos relacionado à população 

afrodescendente, perante também o grande empenho de militantes do Movimento 

Negro, aconteceu a edição da Lei n. 10.63918 (BRASIL, 2003), de 9 de janeiro de 

2003, que altera o parágrafo 4º,19 Art. 26 da Lei n. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, estabelecendo as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para incluir no 

currículo oficial das escolas, públicas e privadas, nos Ensinos Fundamental e Médio 

de todo o País, a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira, e dá 

outras providências, passando a vigorar acrescida dos seguintes arts. 26-A, 79-A e 

79-B.  

 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, 
oficiais e particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e 
Cultura Afro-Brasileira.  

§ 1o O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirá o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos 
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da 
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas 
áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil. 

§ 2o Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira 
serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial 
nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História brasileiras. 

 § 3o (VETADO):20 As disciplinas História do Brasil e Educação 
Artística, no ensino médio, deverão dedicar, pelo menos, dez por 

                                                           
18 Resultou do Projeto de Lei n. 259 de 1999 (BRASIL, 2003), apresentado pela deputada federal e 
educadora Esther Grossi (PT-RS) e Benhur Ferreira (PT-MS) de autoria de Humberto Costa.  
19 “§ 4º. O ensino da História do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e 
etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e européia”.  
20 Razões do veto: “Estabelece o parágrafo sob exame que as disciplinas História do Brasil e 
Educação Artística, no ensino médio, deverão dedicar, pelo menos, dez por cento de seu conteúdo 
programático anual ou semestral à temática História e Cultura Afro-brasileira. 
A Constituição de 1988, ao dispor sobre a Educação, impôs claramente à legislação 
infraconstitucional o respeito às peculiaridades regionais e locais. Essa vontade do constituinte foi 
muito bem concretizada no caput do art. 26 da lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que 
preceitua: “Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser 
complementada, em cada diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, 
da cultura, da economia e da clientela”. Parece evidente que o § 3º do novo art. 26 – A da lei nº 
9.394, de 1996, percorre caminho contrário daquele traçado pela Constituição e seguido pelo caput 
do art. 26 transcrito, pois, ao descer ao detalhamento de programático à temática mencionada, o 
referido parágrafo não atende ao interesse público consubstantivo, na exigência de se observar, na 
fixação dos currículos mínimos de base nacional, os valores sociais e culturais das diversas regiões e 
localidades do nosso país. A Constituição, em seu art. 211, caput, ainda firmou como de interesse 
público a participação dos Estados e dos Municípios na elaboração dos currículos mínimos nacionais, 
preceito esse que foi concretizado no art. 90 , inciso IV da Lei n. 9.394, de 1996, que diz caber à 
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cento de seu conteúdo programático anual ou semestral à temática 
referida nesta lei. 

Art. 79-A. (VETADO)21 Os cursos de capacitação para professores 
deverão contar com a participação de entidades do movimento afro-
brasileiro, das universidades e de outras instituições de pesquisa 
pertinentes à matéria. 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como 
‘Dia Nacional da Consciência Negra’. 

A promulgação dessa lei é um marco na História da política educacional 

brasileira, com a exigência do ensino da cultura e história dos afrodescendentes.  

Henringer (2003) afirma que essa medida foi amplamente saudada pelos 

ativistas do Movimento Negro, posto que se tratava de projeto de lei que tramitava 

há algum tempo na Câmara dos Deputados e de uma reivindicação antiga desse 

movimento, por isso contou com o apoio de várias de suas organizações. 

Nesse processo de implementação da Lei 10.639/2003, foi necessária a 

regulamentação da temática “História e Cultura Afro-brasileira”. Para tanto, foi 

constituído, em 2003, um Grupo de Trabalho formado por representantes do 

Conselho Nacional de Educação, do Ministério da Educação, da Comissão de 

Educação da Câmara dos Deputados e da Fundação Cultural Palmares, ligada ao 

Ministério da Cultura. 

O Grupo de Trabalho aprovou a Resolução n. 01, de 2004 e o Parecer n. 

03 de 2004. Para isso, o CNE pediu à Comissão que ampliasse o parecer, já em 

fase de elaboração, a fim de estabelecer as diretrizes curriculares para a 

implementação da lei. O parecer que contempla as diretrizes teve a professora 

Petronilha Beatriz como relatora; foi aprovado em 10 de março e homologado em 19 

de maio de 2004. A Resolução n. 01 do Conselho Pleno do CNE institui oficialmente 

as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e 

                                                                                                                                                                                     
União "estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, 
competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que 
nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum". 
Esse interesse público também foi contrariado pelo citado § 3', já que ele simplesmente afasta essa 
necessária colaboração dos Estados e dos Municípios no que diz respeito à temática História e 
Cultura Afro-Brasileira”. 
21 Razões do veto: "O art. 79-A, acrescido pelo projeto à Lei nº 9,394, de 1996, preceitua que os 
cursos de capacitação para professores deverão contar com a participação de entidades do 
movimento afro-brasileiro das universidades e de outras instituições de pesquisa pertinentes à 
matéria. Verifica-se que a Lei nº 9.394, de 1996, não disciplina nem tampouco faz menção, em 
nenhum de seus artigos, a cursos de capacitação para professores. O art. 79-A, portanto, estaria a 
romper a unidade de conteúdo da citada lei e, conseqüentemente, estaria contrariando norma de 
interesse publico da Lei Complementar nº 95, de 26 de fevereiro de 1998, segundo a qual a lei não 
conterá matéria estranha a seu objeto (art 7º, inciso II)”. 
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para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, regulamentando a 

alteração na LDB. Foi publicada no Diário Oficial no dia 22 de junho de 2004. 

Esse processo é inspirado em experiências realizadas em salas de aula, 

por iniciativas de docentes, e também de militantes em espaços das organizações 

do Movimento Negro. Com o mesmo empenho demonstrado ao longo da história, o 

Movimento Negro continua enfrentando o desafio de fazer com que a lei seja 

respeitada e implementada de modo eficaz em todo o território nacional. Por isso 

continua a monitorar as propostas, os conteúdos programáticos, os materiais 

didáticos e a formação oferecida aos profissionais da Educação, que sempre devem 

observar as práticas de uma educação cidadã.  

 

2.5.3 As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-

raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana 

 

O documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana visa a divulgação e produção de conhecimentos e de atitudes, posturas e 

valores que eduquem cidadãos, respeitando igualmente seus direitos, valorizando 

sua identidade e, assim, consolidando a democracia brasileira. Constitui instrumento 

para que todo(a) cidadão(ã), principalmente pais, mães, estudantes e profissionais 

de Educação possam dialogar com as escolas e todo o sistema de ensino, além de 

monitorar o cumprimento da lei.  

Nessas Diretrizes, a Educação das relações étnico-raciais tem por 

objetivo: 

[...] a divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 
atitudes, posturas e valores que eduquem cidadãos quanto à 
pluralidade étnico-racial, tornando-os capazes de interagir e de 
negociar objetivos comuns que garantam, a todos, respeito aos 
direitos legais e valorização de identidade, na busca da consolidação 
da democracia brasileira (BRASIL, 2004, p.19). 

Quanto ao ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, este tem por 

objetivo "o reconhecimento e valorização da identidade, história e cultura dos afro-

brasileiros, bem como a garantia de reconhecimento e igualdade de valorização das 
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raízes africanas da nação brasileira, ao lado das indígenas, européias e asiáticas" 

(BRASIL, 2004, p. 11). 

Essas diretrizes curriculares nacionais necessitam subsidiar a 

consolidação de uma mudança na estrutura curricular que favoreça uma prática 

pedagógica importante na formação docente para a diversidade cultural. A estrutura 

curricular que estamos mencionando refere-se desde a educação básica à pós-

graduação. Inclui capacitação de docentes nas universidades em todos os cursos de 

licenciatura, com a elaboração, divulgação e distribuição de materiais didáticos. 

Destaque-se que não podemos garantir essa mudança sem que haja novos 

materiais com essa concepção e com essa proposta. 

O documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana, instituídas por parecer, homologadas e publicadas no Diário Oficial, tem 

força de lei; portanto, deve ser usado como norma regulamentadora. Este 

documento corrige conceitos e abordagens das políticas de reparações; reconhece e 

valoriza os indivíduos e as ações afirmativas; contextualiza a educação nas relações 

étnico-raciais; apresenta as determinações para a inclusão da história e cultura afro-

brasileiras e africanas e suas implicações e repercussões pedagógicas, incluindo a 

formação do professorado. 

Essas Diretrizes Curriculares tratam de questões como consciência 

política e histórica da diversidade, fortalecimento de identidade e de direitos, ações 

educativas de combate ao racismo e às discriminações, e discute o papel dos 

conselhos de educação em adequar o proposto pela lei, e pelo próprio parecer, à 

realidade de cada sistema de ensino. O documento foi elaborado com a participação 

da sociedade civil, por meio da distribuição de questionários a um público amplo, 

principalmente aos profissionais de educação de perfis variados. 

A aprovação da Lei e do respectivo parecer atende a uma das propostas 

apresentadas pelo Movimento Negro durante a Assembléia Nacional Constituinte, 

reapresentada por Benedita da Silva, no momento de elaboração da LDB 9.394/96 

(RODRIGUES, 2005). 

Assim, essas discussões acerca da política educacional brasileira nos 

fazem refletir que a implementação da Lei 10.639/2003 é um processo delicado, 

difícil, e requer atenção e cuidados especiais. A elaboração das Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a Educação das relações étnico-raciais e para o ensino 
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de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana exigiu estudos, consultas, pareceres e 

muita luta do Movimento Negro, que há muito já realizava essas ações. 

Ao analisarmos o contexto de implementação da Lei 10.639/03, 

constatamos desafios, avanços, conquistas e dificuldades. 

Um dos desafios para implantar e avaliar a execução dessas diretrizes 

curriculares são a convocação e a sensibilização dos administradores de todos os 

níveis de ensino, Conselhos de educação, professores, pesquisadores, estudantes e 

sociedade civil. 

A estratégia para enfrentar esses desafios é que podemos travar, com 

esses grupos citados, discussões sobre os vários aspectos necessários à 

operacionalização da Lei, juntamente com os problemas atuais das escolas, das 

universidades e do professorado brasileiro, principalmente, o que envolve a crise de 

sentido da formação para uma educação inclusiva (GOMES, 2002), reflexiva 

(RESENDE, 2001) e prática docente, na atual conjuntura de política neoliberal 

(GENTILI, 1998). O desafio dos profissionais da educação é duplo: a diversidade e a 

realidade neoliberal. 

Outras dificuldades advêm da pouca existência de material didático e da 

falta de qualidade, como também do desrespeito à história e cultura dos 

afrodescendentes, conseqüentemente do povo brasileiro, encontradas em alguns 

livros didáticos, produzidos com verba de órgãos do Governo, como, por exemplo, 

as Secretarias estaduais de Educação, como forma ineficaz e descuidada de cumprir 

os preceitos da lei.  

Como exemplo desses livros didáticos, podemos citar a obra de Edivaldo 

Sampaio de Araújo, “Mãe África, pai Brasil: nascimento de uma nova cultura”; Ensino 

Médio, Teresina-PI. Belo Horizonte: Soler, 2007. Financiado pelo Governo Federal, 

Governo Estadual do Piauí e Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE), esse livro é composto por seis capítulos, que somam 135p. Somente em 

um capítulo intitulado "Escravidão, Quilombo e Movimentos Negros no Piauí", 22p., 

possui a contribuição de três pesquisadores piauienses (um graduado, um 

especialista e um mestre), que tratam em pequenos artigos fatos da história do 

Piauí. No restante do livro, encontramos aspectos que revelam: desorganização de 

idéias, desconhecimento pelo tema, com erros sobre a historiografia brasileira dos 

afrodescendentes e textos com idéias desorganizadadas e desconcatenadas, com 

parágrafos desarticulados. Essa iniciativa, com apoio governamental, menospreza a 
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capacidade dos intelectuais pesquisadores piauienses e do corpo docente e 

discente das escolas estaduais, que poderão receber um livro didático que banaliza 

a abordagem da temática. 

Estes e outros fatos alarmantes que acontecem em prol da Lei 10.639/03, 

no âmbito estadual e federal, nos fazem refletir e lembrar Tomaz Tadeu da Silva 

(2002), quando desenvolve algumas considerações acerca de experiências contra-

hegemônicas em educação no contexto atual de globalização e neoliberalismo. 

 

Deve-se evitar glorificar as experiências de reestruturação curricular 
apenas pelo fato de serem experiências conduzidas sob governos 
tidos como de esquerda. Elas não são automaticamente “boas”. É 
isso que analistas, sobretudo aqueles que examinam essas coisas 
de longe ou apenas superficialmente, precisam, antes de mais nada, 
compreender. A esquerda também faz publicidade e propaganda. 
Um/a intelectual da educação – de esquerda! – não precisa, não 
deve ‘comprar’ o que diz a publicidade e a propaganda dos governos 
– de esquerda! É preciso saber separar gerência (ou governo) e 
pensamento. A gerência tem uma lógica e uma necessidade que, em 
geral, não concordam com a lógica e a necessidade do pensamento. 
O pensamento não deve se envergonhar de sua separação e 
independência relativamente à gerência. É a gerência que deveria se 
envergonhar de não prestar atenção ao pensamento. É quando a 
gerência despreza o pensamento ela se torna ditadura. É aí que ela 
não é mais esquerda, mas apenas governo ou gerência (SILVA, 
2002, p.13). 

 

Por falta de implementação da Lei, o Instituto de Advocacia Racial e 

Ambiental (IARA),22 coordenado pelo advogado Humberto Adami, está 

encaminhando ao Ministério Público de vários Estados23 de todas as regiões do 

País, onde a lei não esteja em cumprimento, a abertura de inquéritos civis públicos 

para apurar quais as razões para a não implementação da lei. Assim, o Ministério 

Público, órgão fiscalizador e representante da sociedade, está investigando e fará 

que seja encaminhada uma punição pelo descumprimento da lei. 

                                                           
22 Disponível em: <http://www.adami.adv.br/site_iara/>. O IARA foi criado em 2003, pessoa jurídica de 
direito privado, de fins não econômicos; é atuante nas áreas de Direito Ambiental, destacando suas 
ações e debates sobre a responsabilidade e o racismo ambiental das empresas e de Direito Racial, 
na promoção e defesa dos direitos da população afro-brasileira, tanto no espaço urbano, destacando 
suas ações sobre as relações raciais em educação, mercado de trabalho e ações afirmativas, bem 
como sobre as comunidades remanescentes de quilombo, comunidades negras rurais e também 
apoiando juridicamente clandestinos africanos. 
23 O Piauí entrou nesse processo. As Secretarias Estadual e Municipal de Educação estão prestando 
esclarecimentos ao Ministério Público sobre o não cumprimento da Lei 10.639/03. 
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Por isso, todas essas experiências que enfrentamos para trabalhar com a 

diversidade étnica requerem conscientização, valorização de saberes e histórias de 

vida; caracterizam também uma forma de lutar contra o neoliberalismo na educação.  

Verificamos certo reconhecimento da política educacional brasileira do 

preconceito racial e do racismo, perpetuados pelo sistema educacional, e de como, 

por meio das leis, planos e parâmetros, encontramos "brechas" para trabalhar essas 

questões (GOMES, 2004). 

Mas esses espaços encontrados na legislação Educacional precisam ser 

reconhecidos pelas instituições de ensino e preenchidos com a adoção e execução 

de estratégias pedagógicas de valorização da diversidade, a fim de superar as 

desigualdades étnicas presente na educação escolar brasileira nos diferentes níveis 

de ensino.  

No entanto, para a superação dessas desigualdades étnicas, ainda 

encontramos alguns entraves nas instituições de ensino, como a falta de interesse 

pela temática, o despreparo técnico e humano. Libânio e Pimenta (2002) 

argumentam que: 

 
Tem sido unânime a insatisfação de gestores, pesquisadores e 
professores com as formas convencionais de se formar professores 
em nosso país. Realizada em dois níveis de ensino - médio e 
superior, os atuais cursos não dão conta de preparar o professor com 
a qualidade que se exige hoje desse profissional (p.39). 

 

Dessa forma, as universidades também têm um papel fundamental na 

formação docente para a diversidade cultural. 

Até os dias atuais, no entanto, verificamos que esse processo de 

mudança não se efetiva na prática cotidiana nas escolas da educação básica e 

superior. Além disso, encontramos ainda uma significativa distância entre os 

segmentos étnicos com relação ao acesso à educação formal.  

A educação escolar pode e deve ser um dos caminhos para promover o 

respeito à diversidade e à igualdade nas relações interétnicas, mas ainda 

enfrentamos muitas dificuldades. Entendemos que para solucionar algumas 

dificuldades faz-se necessário considerar as políticas educacionais como política de 

Estado, ter uma proposta de financiamento estável para todo o ensino básico, que 

permita a correção de algumas questões. Pela norma nacional, os prestadores do 
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ensino básico são os Estados e os municípios. O MEC induz o projeto educacional 

nacional; portanto, suas boas ou más políticas podem ter reflexo diferenciado de 

região para região e de cidade para cidade. 

Apesar dos entraves e desafios discutidos até aqui, percebemos certo 

avanço com relação à implementação da Lei 10.639/03. Na esfera governamental, 

em 2004 e 2005, o MEC, por meio da SECAD, realizou Fóruns regionais em 22 

Estados, para que se pudessem sensibilizar profissionais e gestores. A partir desses 

encontros, foram constituídos fóruns24 locais permanentes para acompanhar o 

processo nas regiões; e algumas secretarias de Educação de Estados e municípios 

deram início à formação de professores(as). Muitos fóruns nunca funcionaram, e as 

secretarias de algumas regiões ainda oferecem resistência em assumir o 

compromisso, tanto em Estados como em municípios. 

Ainda em 2004, o Fórum Inter-governamental de Promoção da Igualdade 

Racial (FIPIR) distribuiu kits de materiais paradidáticos em 40 municípios de sete 

Estados brasileiros. Em 2005, o Governo Federal realizou a Conferência Nacional de 

Promoção da Igualdade Racial,25 com levantamentos de dados dos Estados, através 

de patrocínio para a realização de Conferências Estaduais de Promoção da 

Igualdade Racial. Ressalte-se que essa questão foi umas das mais debatidas no 

eixo de Educação. 

Deste modo, cumprir a Lei é um desafio,  

[...] responsabilidade de todos e não apenas do professor em sala de 
aula. Exige-se, assim, um comprometimento solidário dos vários elos 
do sistema de ensino brasileiro, tendo-se como ponto de partida o 
presente parecer, que junto com outras diretrizes e pareceres e 
resoluções, têm o papel articulador e coordenador da educação 
nacional (BRASIL, 2004, p. 26).  

O que temos verificado, portanto, é a promulgação de leis e parâmetros, 

valorizando e reconhecendo a necessidade de uma educação inclusiva, que 

constituem documentos importantes, porém, não são obedecidos pela maioria, que 

                                                           
24 No Piauí, o Fórum Estadual "Educação e Diversidade Étnico-Racial" ocorreu em Teresina nos dias 
13, 14 e 15 de outubro de 2004. Na ocasião foi instituído Fórum Estadual para estimular e 
acompanhar o processo de implementação da Lei 10.639/2003, mas infelizmente esse Fórum nunca 
funcionou.  
25 A Conferência Estadual de Políticas de Promoção da Igualdade Racial no Piauí aconteceu nos dias 
24 e 25 de fevereiro de 2005. A Oficina de Educação teve bastante participação. As coordenadoras 
da oficina elaboraram documento que compôs o relatório da Conferência estadual e foi encaminhado 
para a Coordenação da Conferência Nacional. 
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não os põe em prática na sala de aula. Acreditamos que se tratam de questões 

complexas para serem resolvidas. Então, questionamos: – Será que esses 

documentos conseguem mudar a cultura das pessoas? As pessoas podem se 

comprometer com palavras mas a mudança exige tempo. 

Ao tratar dessas iniciativas do Governo, queremos ressaltar que o mais 

importante não é a existência de Leis, o que importa, realmente, são as vontades 

coletivas e políticas, para a realização de um trabalho sintonizado com as 

experiências de vida dos educandos nas escolas.  
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3 PROPOSTAS E INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA UTILIZADAS PELO 

MOVIMENTO NEGRO 

 

 

A prática pedagógica realizada por educadores(as) do Movimento Negro 

possui suporte teórico, metodológico e prático. Neste Capítulo, abordamos as 

concepções e intervenções pedagógicas subjacentes às práticas pedagógicas dos 

militantes voltadas para o interesse de um currículo escolar que contemple os 

grupos oprimidos, atendendo, assim, à diversidade étnica e cultural das escolas. 

Consideramos essas propostas metodológicas de teor crítico importantes para a 

educação porque situam a sociedade e a escola como espaços de conflitos e 

construções sociais, envolvendo aspectos socioculturais, políticos, econômicos e 

étnicos. Acreditamos que, através desses enfoques, possamos fazer a construção 

de um suporte teórico para as discussões sobre as intervenções pedagógicas do 

Movimento Negro. 

Para tratarmos desses assuntos abordaremos a Educação e a cultura 

escolar; a prática pedagógica e o currículo escolar; as propostas e intervenções 

pedagógicas utilizadas pelo Movimento Negro, como o Multiculturalismo na 

Educação, a Pedagogia Interétnica criada por Manoel de Almeida Cruz, em 1978, e 

a Pedagogia Multirracial elaborada por Maria José Lopes, em 1986. Discutiremos 

também o engajamento político dos(as) educadores(as) militantes, enfocando a 

criação dos Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEAB’s) e dos Grupos Afroculturais 

Brasileiros. 

 

 
3.1 A EDUCAÇÃO E A CULTURA ESCOLAR 

 

 

Entendemos educação escolar como um processo de aquisição de 

conhecimentos com o objetivo de formar cidadãos por intermédio da valorização do 

saber já elaborado e de todas as variáveis apresentadas pelos indivíduos do seu 

contexto vivido, ou seja, classe social, gênero, etnia e valores culturais. O termo 
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“cultura” é entendido como um conjunto de padrões de comportamento, crenças, 

conhecimentos e costumes que distinguem um grupo social.  

Entretanto, poderíamos postular que a educação escolar é um processo 

que exclui e discrimina, ao mesmo tempo. De qual educação escolar estamos 

falando? Quem a educação escolar discrimina? Baseados em que formulamos esse 

conceito de educação? Quando mencionamos que a educação escolar exclui, 

estamos nos referindo às práticas pedagógicas curriculares excludentes, ou seja, da 

dissociação – existente em muitas escolas – entre ensino e realidade social dos 

educandos pertencentes aos grupos oprimidos, às minorias sociais, como 

afrodescendentes, índios, portadores de deficiências físicas, dentre outros. Vêm ao 

encontro dessa observação alguns estudos, como os de Gonçalves (1985), Figueira 

(1990) e A. Silva (1995) e demais estudiosos que se dedicam a essa problemática. 

Assim, a educação escolar, continuum de educabilidade do ser humano, 

acontece, sobretudo, na escola. Entendemo-la como uma instituição social 

construída por sujeitos socioculturais, compreendida como espaço da diversidade 

para a formação de cidadãos, onde as práticas pedagógicas curriculares têm um 

papel fundamental e não descartável. 

Partindo desta idéia, a escola não pode ser considerada simplesmente 

como um espaço onde se transmitam conhecimentos, alheia à existência de 

diferentes relações, as quais, inconscientemente ou não, podem contribuir para 

disseminação de preconceitos e discriminações, com base em valores e crenças que 

generalizam a cultura de determinados grupos em detrimento de outros. 

Ao contrário, a escola deveria assumir o papel de provedora antes de 

tudo não de um processo educacional homogeinizador, mas, sim, desenvolver um 

trabalho mais eficiente quanto à questão multicultural. O educador, como elemento 

desse processo educacional, voltado para atingir tais objetivos, deve se tornar o 

facilitador de diálogos e de reflexões crítico-sociais, sempre considerando os fatores 

condicionantes que colaboram para a perpetuação dessa problemática dentro da 

cultura escolar. 

Fernandes (1978), assim como outros estudiosos, em pesquisa realizada 

em 1960, detectou que a escola não estava preparada para atender à população 

afrodescendente. R. Oliveira (1992, 2001), que desenvolveu estudos focalizando o 

discurso da escola para uma análise sobre a situação educacional dos 

afrodescendentes, verificou que são 
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[...] duros empecilhos econômicos, políticos e culturais, para se 
manter na escola, no trabalho e assegurar um bom relacionamento 
em quaisquer ambientes nos quais esteja atuando. Por essa razão 
podemos avaliar que os jovens negros estão intelectualmente e 
emocionalmente muito mais preparados para ingressar na 
Universidade e desenvolver quaisquer atividades, pois conseguem 
vencer muito mais adversidades. Eles vêm superando todos esses 
obstáculos conseguindo cumprir a trajetória do Ensino Médio e 
Fundamental. Quem está despreparada, na verdade, é a Escola. É 
necessário que ela deixe de ser um obstáculo a mais e prepare-se 
para superar os preconceitos e conviver com a diversidade humana 
(OLIVEIRA, R., 2002, p. 160-161)  

 

Se observarmos o tempo decorrente entre o estudo de Fernandes (1978) 

e os de R. Oliveira (1992, 2001, 2002), verificamos que se passaram mais de 

quarenta anos e a situação dos alunos afrodescendentes não mudou muito. Por 

isso, não podemos apostar somente na melhoria da escola pública. Precisamos unir 

todos os esforços e políticas de ação afirmativa para afrodescendentes em todos os 

níveis de ensino e não somente na educação, mas também no mercado de trabalho. 

A pobreza e o racismo são a causa principal da existência de crianças e 

adolescentes trabalhadores e também estão entre as principais razões que explicam 

as grandes taxas de evasão e repetência na educação básica. 

 
Assim, quando afirmamos que o estudante negro perde para o 
estudante branco no vestibular porque não pode pagar o mesmo 
cursinho preparatório, é comum muitas pessoas interpretarem que a 
diferença entre os dois é puramente econômica (diga-se: social) e 
não racial. Contudo, é preciso lembrar que o estudante negro não 
pode pagar o mesmo cursinho, não porque esteja “socialmente“ 
incapacitado a alcançar esse nível de renda, mas porque seus pais 
negros herdaram a discriminação racial no mercado de trabalho 
sofrida pelos seus avós e bisavós, os quais sempre foram preteridos 
pelos brancos nas melhores posições (CARVALHO; SEGATO, 2002, 
p. 44). 

 

No entanto, a educação pode contribuir para o desenvolvimento do país, 

combatendo as desigualdades sociais e étnicas geradas pela discriminação das 

minorias sociais, pois ela é e pode ser um processo de cultivo ou de cultura, pode 

ser sempre algo em permanente mudança e reconstrução, exigindo, por 

conseguinte, sempre novas descrições, novas análises e novos tratamentos, sem 

características organizacionais para a finalidade seletiva e sem menosprezo às 

diferenças individuais para eliminar os considerados “incapazes”, “reprovados”, 

“repetentes” ou “excluídos”.  
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Neste movimento, é possível afirmar que a instituição escolar nem sempre 

poderá ser classificada como mera reprodutora da discriminação, do preconceito 

racial e do racismo. Por isso, a educação escolar necessita de alguns suportes 

teóricos e metodológicos que embasem a sua prática, trabalhando os aspectos 

conjunturais da realidade cotidiana e da cultura dos educandos.  

Refletir sobre educação e cultura é justificar o processo educativo, “[...] a 

responsabilidade de ter que transmitir e perpetuar a experiência humana 

considerada como cultura [...]” (FORQUIN, 1993, p. 13) entendida também como 

algo “comunicável e memorável”, tornado público, e que se cristalizou em “saberes 

cumulativos” e nos “símbolos inteligíveis”. A cultura é o “conteúdo substancial da 

educação”, que a realiza como “memória viva”. Nesse contexto, cultura não pode ser 

pensada sem educação e “[...] toda reflexão sobre uma desemboca imediatamente 

na consideração da outra.” (p. 14). São as faces de uma mesma moeda que se 

complementam. Tal concepção se reforça pelo fato de que  

 
Quer se tome a palavra ‘educação’ no sentido amplo, de formação e 
socialização do indivíduo, quer se a restrinja unicamente ao domínio 
escolar, é necessário reconhecer que, se toda educação é sempre 
educação de alguém por alguém, ela supõe sempre também, 
necessariamente, a comunicação, a transmissão, a aquisição de 
alguma coisa: conhecimentos, competências, crenças, hábitos, 
valores, que constituem o que se chama precisamente de ‘conteúdo’ 
da educação. Devido ao fato de que este conteúdo parece irredutível 
ao que há de particular e de contingente na experiência subjetiva ou 
intersubjetiva imediata, constituindo antes, a moldura, o suporte e a 
forma de toda experiência individual possível, devido, então, a que 
este conteúdo que se transmite na educação é sempre alguma coisa 
que nos precede, nos ultrapassa e nos institui enquanto sujeitos 
humanos, pode-se perfeitamente dar-lhe o nome de cultura. 
(FORQUIN, 1993, p. 10). 

 

Como decorrência dessa reflexão sobre o conceito de cultura, as 

instituições sociais são os suportes sociológicos da cultura porque constituem o 

principal canal de conservação e inovação dos valores e conhecimentos. E, a 

escola, institucionalmente considerada, constitui um local de representações de 

culturas. Sendo assim, a escola é um dos suportes da cultura, consistindo em um 

“[...] processo de produção de símbolos, de representações e de significados.” 

(LOPES, Alice, 1999, p. 68).  
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Os processos pedagógicos não são neutros e, como tal, os debates sobre 

cultura escolar devem ser feitos numa concepção de alteridade e em decorrência, de 

sua presença nas relações que se estabelecem no espaço escolar. O espaço, como 

diz Certeau (1994, p. 202), “é um lugar praticado”, portanto, as expressões culturais 

dos alunos devem ser inquiridas sempre em relação com seus pares, pais, 

professores, comunidade e sociedade, isto é, numa relação de alteridade. Nesse 

sentido, Laplantine (1988, p. 21) afirma: 

 
De fato, presos a uma única cultura, somos não apenas cegos à dos 
outros, mas míopes quando se trata da nossa. A experiência da 
alteridade (e a elaboração dessa experiência) leva-nos a ver aquilo 
que nem teríamos conseguido imaginar, dada a nossa dificuldade em 
fixar nossa atenção no que nos é habitual, familiar, cotidiano, e que 
consideramos ‘evidente’. Aos poucos, notamos que o menor dos 
nossos comportamentos (gestos, mímicas, posturas, reações 
afetivas) não tem realmente nada de ‘natural’. Começamos, então, a 
nos surpreender com aquilo que diz respeito a nós mesmos, a nos 
espiar. O conhecimento (antropológico) da nossa cultura passa 
inevitavelmente pelo conhecimento das outras culturas; e devemos 
especialmente reconhecer que somos uma cultura possível entre 
tantas outras, mas não a única. 
 

Tal constatação é de extrema importância no espaço escolar, pois nele os 

embates entre os diferentes sujeitos que o compõem são freqüentes. Vivenciando o 

dia-a-dia escolar, percebe-se o quanto as diferenças culturais entre alunos, 

professores, direção, merendeiras e serventes influenciam nas relações 

estabelecidas em tal espaço.  

Nesse sentido, a escola, como espaço sociocultural, é marcada por um 

dinamismo do fazer cotidiano, concretizado por seres humanos trabalhadores de 

diferentes sexos, idades e etnias, ou seja, discentes, docentes e outros. Cada um 

traz consigo, ao chegar à escola, experiências vivenciadas nos mais diferentes 

espaços sociais (todos sujeitos sociais e históricos, atores na história) e pode 

enriquecer o contexto escolar exercendo legitimamente a condição de cidadão 

valorizado em sua diversidade. 

Portanto, o papel da educação e da escola no desenvolvimento das 

relações humanas vem se tornando cada dia mais importante, pois é no cotidiano 

escolar que se desenvolvem atitudes refletidas nas diferentes culturas, onde estão 

incluídas diferentes linguagens, ações, valores e crenças que permeiam todas as 

relações sociais no seio do processo educativo. É no cotidiano escolar que se pode 
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discutir e criar melhores condições de se relacionar com o outro, aprendendo a 

conviver, olhando e conhecendo a si próprio e a outros com respeito. 

A realidade escolar, pois, demanda uma prática pedagógica crítica e anti-

racista que proporcione aos sujeitos novas maneiras de entender como conquistar 

uma forma de redefinição cultural e de experiências nas relações múltiplas de 

diferenças, levando à resistência a ideologias e a práticas discriminatórias. 

 

 

3.2 A PRÁTICA PEDAGÓGICA E O CURRÍCULO ESCOLAR 

 

 

A prática pedagógica é um dos elementos básicos do currículo, assim 

também como o aluno, os objetivos, os conteúdos didáticos, a metodologia, a 

avaliação da prática educativa e a relação professor-aluno. Neste estudo, 

concordamos com Maria Cunha (1989, p. 105), quando define a prática pedagógica 

como sendo “[...] a descrição do cotidiano do professor na preparação e execução 

de seu ensino”. Ou seja, são as atividades realizadas pelo professor em relação ao 

processo de ensino e aprendizagem. Também fazem parte desse contexto as 

relações sociais estabelecidas na escola, o material didático utilizado, a avaliação 

dos alunos, como o planejamento de ensino é realizado, enfim, são as intenções que 

o professor idealiza e o que ele realiza no dia-a-dia. 

É o que Veiga (1994) também diz quando trata da prática pedagógica 

reflexiva, que se caracteriza pela unidade entre teoria e prática (entre o que o 

professor sabe e pensa e o que ele faz), tendo como eixo definidor de suas ações a 

consciência e a prática social. Nesta prática, existe flexibilidade e criatividade nas 

ações didáticas, o professor procurando compreender a realidade sobre a qual vai 

trabalhar. Esse professor procura produzir um novo ser humano e uma nova 

sociedade, com uma nova visão de mundo. 

A prática pedagógica reflexiva é um processo de trabalho a ser realizado 

pelo professor e pelo aluno, orientando-se por objetivos comuns. Acontece em torno 

da consciência por parte do professor da importância social de seu trabalho e 

criticidade de sua prática pedagógica, buscando superar o autoritarismo e 

procurando exercer uma ação recíproca entre educador e educando. 
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Ao tratarmos da prática pedagógica, percebemos a importância do 

currículo dos cursos de formação de professores(as) e do trabalho dos profissionais 

das escolas, que precisam discutir vários aspectos da realidade concreta, para que 

possamos entender que as diferenças étnicas e culturais formam a diversidade, ou 

seja, representam riquezas de experiências e de vidas. 

A maior parte dos profissionais da educação não reconhece a reprodução 

e a produção de atitudes preconceituosas, mas estudos como o de Duarte (2000) e 

o de Sousa (2001) apontam condutas que demonstram a falta de neutralidade do 

sistema educacional. Esses estudos mostram a existência de mecanismos presentes 

no Sistema Educacional que tendem a confinar os afrodescendentes na base da 

hierarquia social, assim como a seguinte situação: 

 
[...] os professores alegam pouco preparo para abordar questões que 
tratam de discriminação, preconceito, diferenças culturais, em sala 
de aula. Uma pesquisa efetuada com docentes da área de História, 
Estudos Sociais, mostrou que a falta de formação e informação é 
apontada como um dos principais obstáculos para abordar esses 
temas. (PINTO, 1993, p. 44). 

 

Por outro lado, as manifestações de racismo que afloram no sistema 

educacional também podem ser causadas pelas formas como são trabalhados o 

planejamento de ensino e a avaliação. De acordo com a nossa observação, 

geralmente, nas escolas públicas, o planejamento, quando é feito, desconsidera a 

escola como um projeto coletivo e compartilhado de trabalho (GOMES, A., 1999) e 

não relaciona a realidade dos alunos e os conteúdos que deveriam ser explorados. 

Nos planos de curso das disciplinas, grande parte dos professores e coordenadores 

preocupa-se somente com o cumprimento da carga horária, não considerando 

relevante os objetivos a serem atingidos e nem realizam uma verdadeira avaliação, 

pois não existe, em boa parte das escolas, recuperação paralela voltada para os 

conteúdos que os alunos sentem maior dificuldade em aprender e os professores, 

de ensinar; ou seja, os alunos são somente rotulados e não avaliados. 

A maioria dos conteúdos de ensino é extraída dos livros didáticos sem 

nenhum questionamento por parte de professores e coordenadores, e são inúmeras 

as formas de discriminação transmitidas pelos livros didáticos. Isto acontece porque, 

para muitos profissionais, o livro didático não é um recurso e, sim, um roteiro. 
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No entanto, se o professor é consciente e sensível, apesar de sua 

formação, consegue superar os problemas com muita persistência e força de 

vontade, fazendo de cada dia de trabalho um aprendizado constante, que necessita 

de avaliação contínua, em busca de uma prática pedagógica mais eficaz juntamente 

com a comunidade escolar.  

Diante dessa realidade, são necessários estudos e intervenções 

pedagógicas que discutam as práticas pedagógicas e as matérias curriculares 

diárias dos alunos, como forma de descentralizar a cultura eurocêntrica, que é 

bastante acentuada nos conteúdos de ensino, e valorizar os grupos oprimidos e 

negados, principalmente nas escolas públicas onde o contigente de alunos 

afrodescendentes é maior. A esse respeito Santomé (1995, p. 170) afirma: 

 
É preciso diminuir essa distância mediante uma discriminação 
positiva mediante uma intensificação da ajuda àquelas crianças que 
se, agora, mostram ‘déficits’ culturais ou ‘atrasos’ importantes isso 
não se deve à sua idiossincrasia genética, mas ao fato de que lhes 
faltaram oportunidades para desenvolver aquelas destrezas e 
conhecimentos que a instituição escolar exige e valoriza. Isso obriga 
a incorporar como conteúdos do currículo a história e a cultura das 
minorias oprimidas e/ou sem poder.  

 

Essa postura diante da realidade das escolas reflete-se nas relações 

sociais, no planejamento de ensino, na metodologia das aulas e na utilização do 

material didático. Em outras palavras, a percepção, a sensibilidade e a 

conscientização dos profissionais da educação sobre a realidade da sociedade e 

das escolas induz o seu comportamento diante da elaboração e execução do 

currículo escolar, send7o mais evidenciado no currículo oculto. 

Especialistas como Apple (1982) dividem o currículo escolar em currículo 

explícito e currículo oculto. O currículo explícito consiste no processo de educação 

onde são mencionados os objetivos que se deseja alcançar. Esse processo inclui as 

manifestações que são verbalizadas e escritas e que, na maioria das vezes, na 

realidade não são praticadas, mas são identificáveis através do discurso e de 

documentos técnico-pedagógicos. O currículo oculto é composto de normas e 

valores que estão implícitos no fazer escolar e são efetivamente transmitidos pelas 

escolas. Habitualmente, não são mencionados na apresentação dos fins e objetivos 

da escola. É através do currículo oculto que a escola reproduz um modelo social, ou 
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seja, a reprodução da cultura dominante é transmitida, principalmente, através do 

currículo oculto. Nas escolas, 

 
[...] o currículo oculto serve para reforçar as regras que cercam a 
natureza e os usos dos conflitos. Estabelece uma rede de 
suposições que, quando interiorizadas pelos estudantes, determinam 
os limites de legitimidade. Esse processo é realizado não tanto pelos 
exemplos explícitos que mostram o valor negativo do conflito, mas 
pela ausência quase total de exemplos que mostram a importância 
do conflito intelectual e normativo em áreas de conhecimento. 
(APPLE, 1982, p. 132). 
 

Voltada para as implicações do currículo oculto nas práticas pedagógicas, 

a Nova Sociologia da Educação (NSE) ou Sociologia do Currículo foi iniciada na 

Inglaterra por Michael Young e outros estudiosos, nos primórdios da década de 

1970. O interesse na história do currículo remonta à primeira fase da NSE: 

 
A historialização do currículo era uma estratégia central de 
enquadramento teórico da Nova Sociologia da Educação, na exata 
medida em que a perspectiva histórica permitia expor a 
arbitrariedade dos processos de seleção e organização do 
conhecimento escolar e educacional. (SILVA, T., 1995a, p. 7). 

 

A NSE está voltada para o exame das relações entre currículo e estrutura 

social, currículo e cultura, currículo e poder, currículo e ideologia e currículo e 

controle social, procurando entender a favor de quem o currículo trabalha e como 

fazê-lo trabalhar à favor dos grupos oprimidos. Para isso, discute-se o que contribui, 

tanto no currículo explícito como no currículo oculto, para a reprodução de 

desigualdades sociais. 

Nos Estados Unidos, o desenvolvimento do campo da NSE aconteceu por 

volta do início da década de 1970, como na Inglaterra e teve como precursores 

autores associados à orientação neomarxista, cujos representantes mais conhecidos 

no Brasil são Michael Apple e Henri Giroux. 

A segunda fase da NSE é marcada pelos Estudos Culturais, também 

originados na Inglaterra. Os Estudos Culturais tratam da diversidade dentro de cada 

cultura e das diferentes culturas, sua multiplicidade e complexidade. São também 

estudos orientados pela hipótese de que entre as diferentes culturas existem 

relações de poder e dominação que devem ser questionadas. 
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Sem se ligar a nenhuma tradição disciplinar tradicional, os Estudos 

Culturais tiram proveito dos instrumentos de disciplinas como a Antropologia, os 

estudos literários, a História, a Comunicação e a Sociologia para estudar os 

mecanismos, as estratégias e as políticas de formação de identidades sociais. O 

racismo, o etnocentrismo, o machismo, os preconceitos, os nacionalismos, e o 

multicultuarlismo tão importantes para a escola, para a educação e para o currículo, 

só podem ser analisadas, produtivamente, a partir de uma perspectiva que leve em 

conta as importantes compreensões proporcionadas pelo campo dos Estudos 

Culturais (SILVA, T., 1995a).    

Os Estudos Culturais podem orientar as ações educativas comprometidas 

com a construção de uma escola democrática fundada na convivência entre 

identidades culturais e sociais múltiplas. Mas, para que isso ocorra, é necessário que 

sejam questionadas as relações de poder assimétricas que se manifestam nas 

atitudes preconceituosas e excludentes em relação aos grupos oprimidos, como  

mulheres, homossexuais e afrodescendentes. 

Um ponto de partida desse processo de democratização da escola pode 

ser o questionamento das reivindicações de universalidade pelas manifestações 

culturais européias para, em seguida, contestarmos as narrativas eurocêntricas 

ainda dominantes na educação escolar brasileira, como bem demonstram os 

materiais didáticos e os processos formativos de professores nas universidades. 

As contribuições mais importantes dos Estudos Culturais em Educação, 

no Brasil, parecem ser aquelas que têm possibilitado a extensão das noções de 

Educação, de Pedagogia e de currículo para além dos muros da escola; a 

desnaturalização dos discursos de teorias e disciplinas instaladas no aparato 

escolar; a visibilidade de dispositivos disciplinares em ação na escola e fora dela; e a 

ampliação e complexificação das discussões sobre identidade e diferença e sobre 

processos de subjetivação. Tais análises têm chamado a atenção, sobretudo, para 

novos temas, problemas e questões que passam a ser objeto de discussão no 

currículo e na Pedagogia.  

No Brasil, a preocupação com a reprodução das desigualdades sociais 

nas escolas passou a ser mais evidenciada somente a partir de 1990, quando a NSE 

e os Estudos Culturais começaram a ser reconhecidos com algumas teorias que se 

haviam firmado em países desenvolvidos e que passaram a ser utilizadas para a 

análise dos problemas curriculares brasileiros (MOREIRA, 1998). A tese de 
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doutorado de Moreira (1990), serviu de inspiração para estudos posteriores. Foi 

nesta época que as obras de Apple (1992) e Giroux (1986) se tornaram conhecidas 

no nosso país. Dessa forma, começou-se a pensar sobre a adequação do currículo 

às classes e grupos mais excluídos, sobretudo pela pobreza material. 

Moreira (1996) procurou entender, por meio de entrevistas, como 

especialistas em currículo percebiam os rumos do campo que ajudam a construir. 

Suas falas sugeriram uma situação de crise. A opinião dominante era que os 

avanços teóricos afetam pouco a prática docente. Embora privilegiando o campo no 

meio acadêmico, as discussões travadas dificilmente chegam à escola, deixando de 

contribuir para a renovação das práticas pedagógicas, efeitos diretos desse 

processo. 

Na escola, examinando algumas das relações entre a reprodução de 

modelos sociais dominantes numa sociedade e o currículo oculto, observamos que 

os alunos aprendem tacitamente algumas normas sociais identificáveis, 

principalmente por essas normas fazerem parte do cotidiano das escolas, como nas 

aulas, no material didático, nas festividades do calendário escolar e nas relações 

sociais, constituindo entraves marcantes para o processo de ensino e aprendizagem. 

Como exemplo dessas "normas sociais identificáveis", podemos citar a 

existência de poucos afrodescendentes na profissão de modelo e sua pouca 

representatividade nos meios de comunicação social, como televisão, revistas e 

jornais, assim como a quase inexistência de gravuras ou fotografias de pessoas 

afrodescendentes nos livros didáticos utilizados na escola. Estes fatos representam 

uma regra implícita que é introjetada nos alunos através de uma norma falsamente 

neutra. Explicando melhor, os afrodescendentes não são representados 

significativamente na mídia e em nossa sociedade, por isso não precisam aparecer 

nos livros didáticos e nos cartazes da escola, somente quando se trata de 

escravidão, de empregados domésticos. Na maioria das vezes, são retratados de 

forma estereotipada. Assim, o que está implicitamente transmitida é a idéia de que o 

afrodescendente não pode se profissionalizar em áreas de prestígio social, que são 

incapazes de serem profissionais com qualificações formais.  

Por isso, as críticas do Movimento Negro ao sistema educacional não se 

restringem a manifestações e discursos. Os educadores militantes e não militantes, 

nacionais e internacionais, ao longo do tempo, vêm construindo pedagogias para o 

combate ao racismo, direcionadas à educação escolar inclusiva. Trataremos, a 
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seguir, de algumas propostas e intervenções pedagógicas utilizadas pelo Movimento 

Negro. 

 

 

3.3 CONCEPÇÕES E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS COM ÊNFASE NA 
MULTICULTURALIDADE 

 

 

Nas últimas décadas, as concepções pedagógicas têm valorizado um 

ensino mais centrado no processo de aprendizagem do aluno, e menos no processo 

do ensino. Nesse sentido, todos os processos educativos, assim como suas 

metodologias e meios, têm por base uma determinada pedagogia, isto é, uma 

concepção de como se pode conseguir que as pessoas aprendam alguma coisa e, a 

partir daí, modifiquem o seu comportamento.  

A escolha de uma proposta pedagógica a ser utilizada vai influenciar na 

conduta individual, bem como no comportamento social do aluno. Assim sendo, fica 

evidenciado que a adoção de uma postura reflexiva do aluno diante do objeto a ser 

estudado permite um maior desenvolvimento deste indivíduo, tornando-o um Ser 

Humano capaz de decisões e posicionamentos diante das dificuldades. 

Na história do pensamento pedagógico, as concepções pedagógicas se 

traduzem por meio de diferentes teorias (SUCHODOLSKY, 2000; SAVIANI, 1991; 

FREIRE, 1983; VALDEMARIN, 2004; CUNHA, 1994) que buscam explicar a maneira 

pela qual o sujeito apropria-se do conhecimento, tendo como preocupação central o 

entendimento sobre como aprendemos, no processo de ensino e aprendizagem na 

escola. Tais concepções podem variar, ao acompanharem, no tempo, exigências 

históricas e sociais.  

Essas concepções pedagógicas podem ser definidas como um conjunto 

de normas, que definem saberes a ensinar e condutas a incorporar, e um conjunto 

de práticas que permitem a transmissão desses saberes e a incorporação desses 

comportamentos, e que não podem ser analisadas sem que se leve em conta o 

corpo profissional e o corpo discente. O papel dos profissionais da educação é, 

portanto, muito importante porque são os principais responsáveis pela 

operacionalização da ação pedagógica.  
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É importante ressaltar que as teorias da educação que vêm embasar as 

concepções pedagógicas adotadas num determinado contexto histórico nem sempre 

refletem as ideologias e objetivos desse contexto. Algumas delas surgem 

exatamente com o objetivo de romper com o que está estabelecido.  

McLaren (1997) diz que a Pedagogia Crítica é o suporte que nos permite 

enfrentar o desespero. Antes, porém, é preciso encará-lo, assumi-lo, vivê-lo. Certa 

vez, num debate sobre a adoção de cotas para negros nas universidades, McLaren 

ouviu o seguinte argumento: “Só sente o preconceito quem vive a experiência de ser 

negro”. Por mais que sejamos solidários a uma causa, só a compreendemos 

plenamente se a sentimos. Somente quem sofre preconceitos tem a exata medida 

dos seus efeitos. Portanto, é mais correto falarmos no plural: 

 
[...] ela [a Pedagogia Crítica] é, na verdade, um movimento que não 
professa nenhum guru ou ‘mestres intérpretes’. É importante 
ressaltar que não existe uma pedagogia crítica, mas sim várias 
tendências de pedagogias feministas, pedagogias pós-coloniais e 
pedagogias pós-modernas que, muitas vezes, são descritas sob o 
nome genérico de pedagogia crítica. (MCLAREN, 1997, p. 259). 

 

A Pedagogia Crítica é uma pedagogia engajada, uma pedagogia que faz 

uma opção política. Ela não vê a escola apenas como espaço de reprodução das 

desigualdades sociais, mas como esfera pública aberta à luta política. Em outras 

palavras, os professores tanto podem desempenhar uma função conservadora como 

transformadora.  

Para McLaren (1997), o primeiro passo em direção à uma atitude crítica 

diante da escolarização e do mundo, é refletirmos sobre a nossa experiência, a 

nossa prática como educadores. Para isso, é preciso que nos façamos algumas 

perguntas básicas e simples: “Por que este conhecimento está sendo ensinado?” (p. 

201) “Este conhecimento serve aos interesses de quem? Quem é excluído como 

resultado? Quem é marginalizado?” (p. 203). 

Em relação à Pedagogia Crítica no Brasil26, o período entre 1970 e 1990 

foi de surpreendente efervescência teórica e de espantoso desenvolvimento de 

formas de análise da escola “capitalista”, e a Pedagogia Crítica foi responsável por 

importantíssima virada na nossa forma de conceber e analisar a educação.  
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Segundo essa pedagogia, também defendida por Giroux (1999), deve-se 

buscar transformar o terreno da aprendizagem, ligado às variações de espaço, 

identidade, história e outros, observando-se diferentes formas de relação entre etnia, 

dominação e poder nas práticas sociais e escolares, e ainda como são assumidas 

pelos alunos de diferentes grupos étnico-raciais. Isso possibilitaria admitir com maior 

ênfase e concretamente uma proposta pedagógica que invista na revelação de como 

as práticas racistas se desenvolvem, sua origem e suas formas de perpetuação, e 

também como podem ser transformadas. "Uma pedagogia de fronteira oferece a 

oportunidade para os alunos expressarem seus sentimentos sobre raça a partir da 

perspectiva das posições de sujeito que eles experimentam como um elemento 

constituinte de suas próprias identidades" (GIROUX, 1999, p. 161). 

Assim, para Giroux (1999), uma prática pedagógica crítica deve levar 

mais a sério a forma como os alunos vivem, sentem e experimentam no cotidiano os 

valores, os juízos, as ideologias, as crenças estereotipadas acerca do outro, para 

ressignificar os currículos, materializando-os para além do discurso, o que significa 

renovar as relações socioculturais e morais para a mutação educacional. 

Foi com essas concepções, pressupostos e contribuições das Pedagogias 

Críticas que os(as) educadores(as) do Movimento Negro brasileiro se identificaram 

para desenvolver suas propostas e intervenções, e é dessas propostas e 

intervenções que iremos tratar a seguir. Primeiramente, abordaremos o 

Multiculturalismo na Educação, que é uma proposta voltada para atender a 

diversidade étnica, social, cultural e de gênero existente nas escolas. 

 

 

3.3.1 O MULTICULTURALISMO NA EDUCAÇÃO 

 

 

No Brasil, assim como em outros países, vivemos uma realidade social 

caracterizada por uma globalização excludente e políticas neoliberais e marcada 

pela competitividade e pela lógica do mercado e do consumo. Essa realidade afeta 

os considerados grupos minoritários e sem poder. 

                                                                                                                                                                                     
26 No Brasil, a Pedagogia Crítica emergiu praticamente no final dos anos de 1970, com o início da 

reabertura política no País, quando passa a circular uma literatura pedagógica de conotação mais 
crítica e progressista, em particular no que se refere ao currículo. 
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É exatamente nesta conjuntura que a Organização das Nações Unidas 

para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), logo após a realização da 

Conferência da Organização das Nações Unidas (ONU) sobre o Racismo, a 

discriminação racial, a xenofobia e as formas conexas de intolerância, realizada em 

Durban, África do Sul, de 31 de agosto a 8 de setembro de 2001, em sua última 

Conferência Geral, celebrada em Paris, de 15 de outubro a 3 de novembro de 2001, 

aprovou por aclamação uma Declaração universal sobre a diversidade cultural 

(UNESCO, 2006).  

Refletindo sobre a diversidade cultural, citamos Santos (2001, p. 10), que 

expressa esta situação, quando diz: "As pessoas e os grupos sociais têm o direito a 

ser iguais quando a diferença os inferioriza, e o direito a ser diferentes quando a 

igualdade os descaracteriza." E acrescenta: "Este é, consabidamente, um imperativo 

muito difícil de se atingir e manter."  

Entendemos a complexidade antagônica da realidade social. 

Encontramos, de um lado, as políticas de exclusão onde a escola-empresa culpa os 

"reprovados", os "mais fracos", os “incompetentes" e os ignora; e, de outro, temos 

algumas propostas e intervenções pedagógicas que valorizam a diversidade cultural 

e as diferenças nas salas de aula e políticas educacionais que reconhecem a 

necessidade de práticas pedagógicas vinculadas à realidade cultural e étnica da 

sociedade. Como enfrentar esses desafios? 

A maioria das instituições de ensino não se vê sensibilizada e obrigada a 

conhecer, a discutir e a operacionalizar práticas pedagógicas multiculturais, 

sobretudo as instituições privadas, que são mais influenciadas pelas políticas 

neoliberais. As instituições públicas e as instituições privadas de ensino devem 

oferecer uma práxis multicultural. Em decorrência dessa defasagem das práticas 

pedagógicas multiculturais existente nas escolas e universidades, é que os 

movimentos sociais e os profissionais da educação, sensibilizados com essa 

situação, reagem lutando, criando e realizando intervenções pedagógicas. 

Assim, o Multiculturalismo nasceu de protestos sociais, a partir de pressão 

e reinvidicação por cidadania de algumas minoriais sociais, culturais e étnicas, 

principalmente afrodescendentes, na Europa e nos Estados Unidos, nos anos de 

1960. É um movimento internacional que existe em vários países do mundo. Com o 

tempo vai se transformando em proposta pedagógica, disciplina curricular e área de 

pesquisa. Tornou-se uma espécie de teoria do currículo. 
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No contexto das discussões sobre a produção intelectual, didática e 

pedagógica relacionada à educação multicultural, devemos ressaltar diferentes 

contribuições nacionais e internacionais. Na literatura nacional, vamos destacamos 

Gonçalves e Silva (2000), Moreira (2001), T. Silva (1995b, 1999), Gadotti (1992), 

D’Adesky (2001), Canen, Arbache e Franco (2001) e Candau (2002). Dos autores 

internacionais que discutem o Multiculturalismo, podemos citar Bhabha (1998), 

Banks (1994, 1997, 1999) e McLaren (1997, 2000). A seguir, apresentaremos 

algumas reflexões desses(as) autores(as). 

Um dos objetivos do Multiculturalismo é a mudança nos sistemas de 

ensino. Nos Estados Unidos e no Brasil, esse movimento cultural apresenta 

singularidades e diferenças. 

O Brasil e os Estados Unidos são países que possuem em comum um 

longo passado escravista. Por isso, nesses países, a agenda política do 

Multiculturalismo vai incorporar componentes importantíssimos, como relações 

interétnicas, desigualdades, luta por cidadania e o papel desempenhado pelo 

Estado. É que, aqui, os atores históricos coletivos que construíram as nações nas 

quais vivem lutam pelo respeito à diversidade cultural, pelo fim das desigualdades 

étnicas e pela implementação de uma cidadania plena. 

Gonçalves e Silva (2000) afirmam que, a exemplo do que ocorreu nos 

Estados Unidos, o Multiculturalismo no Brasil nasce da iniciativa de jovens 

afrodescendentes que conseguiram atingir um certo nível de escolaridade. São eles 

quem primeiro vão demandar modificações na política educacional. Todavia, o 

processo de desenvolvimento desse movimento entre nós guarda singularidades em 

relação ao norte-americano. 

No caso brasileiro, porém, a luta dos afrodescendentes pela conquista de 

direitos e de seu efetivo exercício, bem como pelo respeito à diferença, tem sido 

obstaculizada pela constante atualização do mito da democracia racial. Entretanto, 

como a “pseudodemocracia racial“ brasileira só favoreceu àqueles que dela 

obtiveram vantagens sociais, econômicas e políticas (GONÇALVES; SILVA, 2000), e 

entre eles certamente não estavam os afrodescendentes; estes irão se tornar, no 

início do século XX, liderança do Movimento Negro organizado e contestarão esse 

mito, organizarão marchas de protesto nas ruas de diversos estados do Brasil e 

lutarão pela conquista de seus direitos. Essa liderança afrodescendente do início do 

século XX é precursora do Multiculturalismo brasileiro. 
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O Multiculturalismo nos Estados Unidos é responsável pelo aumento dos 

níveis de escolaridade dos jovens afrodescendentes e também pelo fim do sistema 

de segregação que permitiu, em 1968, a absorção de 434.000 afrodescendentes  

em universidades freqüentadas exclusivamente por estudantes brancos. 

(GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 33). A partir desse período os afrodescendentes 

passaram a reivindicar a inclusão, no currículo, dos programas de estudos negros ou 

afro-americanos, e ainda a exigir sua participação, tanto no controle dos cursos, 

quanto na escolha dos professores. 

Embora as bases do Multiculturalismo na realidade educacional brasileira 

tenham sido introduzidas pelos movimentos sociais dos anos de 1950 

(GONÇALVES; SILVA, 2000), ele nunca teve adesão efetiva nas universidades e, 

por conseguinte, na prática pedagógica da maioria dos profissionais da Educação 

Básica. Talvez isso se explique por dois fatores: primeiro, pelo fato de os 

afrodescendentes, embora não sendo minoria no conjunto da população, serem 

nitidamente minoritários nas universidades; e, segundo, não é possível trabalhar 

questões relativas ao Multiculturalismo sem um diálogo intenso com os grupos 

sociais, relação esta que passa por algum tipo de presença nos diferentes fóruns da 

sociedade em que os conflitos e embates multiculturais se dão.  

Nesse sentido, o Multiculturalismo não pode ser reduzido a uma temática 

de produção acadêmica. Ao mesmo tempo em que penetra na lógica da Academia, 

submete-a permanentemente a vários questionamentos a partir do "olhar" e do 

compromisso da militância. Para Gonçalves e Silva (2000, p. 14), o Multiculturalismo 

pode ser entendido como 

 
[...] um movimento de idéias que resulta de um tipo de consciência 
coletiva, para a qual as orientações do agir humano se oporiam a 
toda forma de ‘centrismos’ culturais, ou seja, de etnocentrismos. Em 
outros termos, seu ponto de partida é a pluralidade de experiências 
culturais, que moldam as interações sociais por inteiro. 
 

Desta forma, o Multiculturalismo, quando utilizado para orientar a 

produção do conhecimento, serve como antídoto contra o eurocentrismo, porque a 

maioria dos conhecimentos transmitidos pela educação formal privilegia 

arbitrariamente a cultura eurocêntrica ocidental (branca, masculina, cristã, 

capitalista, cientificista, predatória e racionalista), silenciando outras culturas ou 

tratando-as como inferiores (GONÇALVES; SILVA, 2000, p. 16). É importante 
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assinalar que os autores destacam a diversidade cultural como centro das 

preocupações da proposta multiculturalista, contudo, ressaltam que o 

Multiculturalismo é apenas uma das possibilidades, e não a única, que as políticas 

culturais no mundo contemporâneo podem vir a ter. 

Uma das formas pelas quais o Multiculturalismo vem se apresentando no 

Brasil pode ser caracterizada pelo processo de ascensão social de grupos 

culturalmente dominados e das lutas dos membros desses grupos contra todas as 

formas de exclusão, cuja face mais visível é a da discriminação racial ou étnica em 

um país que, por mais de trezentos e cinqüenta anos, foi escravista e que há mais 

de um século nega ser racista. Por isso, o Multiculturalismo tem orientado a ação de 

grupos culturalmente dominados, aos quais foi negado o direito de preservar suas 

características culturais. 

Conforme acentuam com propriedade Gonçalves e Silva (2000, p. 99), 

“[...] não há educação multicultural separada do contexto de luta, dos grupos 

culturalmente dominados, que buscam modificar, por meio de suas ações, a lógica 

pela qual a sociedade produz sentido e significados de si mesma”. Alguns desses 

grupos têm desenvolvido, em espaços formais e não-formais, projetos educativos 

com o objetivo de tornar mais visíveis e audíveis os rostos e as vozes que têm sido 

marginalizados e silenciados na sociedade e na escola. 

Nesse esforço, os grupos culturalmente dominados têm acumulado 

conhecimentos que podem oferecer valiosos subsídios para a adoção de uma 

postura multicultural nas escolas. Têm mesmo chegado a afetar propostas 

curriculares oficiais e conseguido formalizar, na legislação, alguns dos espaços 

conquistados na prática social, garantindo, assim, ao menos na esfera legal, o direito 

à diferença cultural. 

Mas, assim como não há educação multicultural apartada das lutas e das 

conquistas dos movimentos sociais, também não há educação multicultural sem uma 

produção acadêmica significativa que sustente os projetos desenvolvidos nos 

sistemas de ensino (GONÇALVES; SILVA, 2000). Daí a importância de Gonçalves e 

Silva (2000), Moreira (2001) e Canen, Arbache e Franco (2001) examinarem 

dissertações e teses que estudaram a educação multicultural para entenderem os 

rumos dessa produção em nosso país.  

Gonçalves e Silva (2000) relatam que examinaram um conjunto de teses  

e dissertações (cento e noventa e um trabalhos) apresentadas nos Programas de 
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Pós-Graduação em Educação, entre 1981 e 1997, e perceberam que temos muito a 

percorrer. Os temas tratados foram: Educação e mulher (129), Educação e 

diversidade (25), Educação e relações raciais (20) e Educação indígena (17). A 

maioria das pesquisas foi realizada nas regiões Sul e Sudeste, e a predominância 

dos estudos sobre a educação das mulheres pode ser explicada pelo fato de que 

eles datam do início da década de 1980, enquanto os outros só passam a ocorrer a 

partir de 1985, contexto que favorece o desenvolvimento do Multiculturalismo com o 

fim da repressão militar. 

Moreira (2001) procurou caminhar nessa direção.  Em seu trabalho O 

Multiculturalismo e o campo do currículo no Brasil, em conjunto com a professora 

Elizabeth Fernandes de Macedo (Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ)) 

com apoio do Conselho Nacional de Pesquisa (CNPq), procurou compreender como, 

em estudos de 46 autores brasileiros que focalizam teorias, práticas e propostas 

pedagógicas e curriculares, se evidenciavam a preocupação com o 

Multiculturalismo. Para isso, investigou artigos publicados em periódicos brasileiros e 

trabalhos apresentados nas reuniões da Associação Nacional de Pós-graduação em 

Educação (ANPEd), de 1995 até o ano 2000, que se relacionaram explicitamente 

com os temas Multiculturalismo, escola e currículo, ou por abordarem a expressão 

de diferenças referentes a classe social, etnia, gênero, orientação sexual e cultura 

em instituições escolares. Os resultados revelaram influências recebidas em duas 

grandes tendências, uma que procura receber contribuições dos saberes produzidos 

nos movimentos sociais e outra que se inspira mais na produção acadêmica sobre 

currículo, cultura e diversidade cultural. 

O autor critica a visão de Multiculturalismo que incentiva eventos 

episódicos, como feiras, exposições, debates, comemorações, nos quais certos 

aspectos de determinado grupo social são ressaltados. Essas atividades 

esporádicas podem, no máximo, corresponder a momentos iniciais de um trabalho 

de sensibilização da comunidade escolar para a diversidade cultural. Moreira 

também faz críticas, revelando-se contra a inclusão de novas disciplinas para o 

estudo da história e da cultura de alguns grupos culturais, ou para a análise de 

problemas específicos, assim se justificando: 

 

 

 



 104

Se indivíduos e grupos participam de relações opressivas em 
diferentes instituições políticas, econômicas e culturais, por razões 
associadas a classe social, etnia, gênero, cultura, religião, orientação 
sexual, idade, torna-se impossível sobrecarregar o currículo com 
elementos da história e das experiências de todos esses grupos. 
(Moreira, 2001, p. 76). 

 

Entendemos que o Brasil, desde a sua formação, tem sido um país 

multicultural. Apesar do fato de que somente a história dos vencedores não-negros e 

não-indígenas tem sido recontada sem emendas, chegou o tempo em que a história 

dos vencidos precisa ter voz e vez. Essa necessidade é acadêmica, econômica, 

social e cultural, sendo também uma exigência política porque, sem entender a 

nossa história como povo, ficará cada vez mais difícil construir uma sociedade 

integrada e meritocrática; sem integração e meritocracia, ficará difícil vencer a 

competitividade que a globalização impõe.  
A fim de concretizar esses objetivos, é necessário estudar a história, a 

cultura e a realidade contemporânea dos grupos formadores da sociedade brasileira 

(BOAKARI; GOMES, 2006). Compreendemos que não são necessárias novas 

disciplinas para a discussão da história e cultura dos povos oprimidos, mas esses 

conhecimentos precisam ser incluídos e ensinados sem menosprezar o que os 

conteúdos curriculares oficiais já trazem. No dia-a-dia da sala de aula essa 

necessidade emerge de situações-problema decorrentes do racismo, do sexismo, do 

homofobismo e de outros tipos de mazelas sociais.   

Assim como Moreira (2001), T. Silva (1995b) reconhece também a grande 

contribuição dos movimentos sociais na implementação e prática do 

Multiculturalismo. Para ele, para além da idéia de uma convivência de culturas 

nacionalmente diversificadas, o Multiculturalismo constitui uma das principais 

contribuições dos “movimentos sociais dos anos recentes”, os quais tornaram 

visíveis as formas pelas quais os diferentes grupos sociais constróem sua história. 

Segundo esse autor, a assimetria de poder que rege as relações entre esses grupos 

não permite caracterizá-los apenas como diferentes, mas, principalmente, como 

desiguais. Ou seja, no plano antropológico, elas são realmente apenas diferentes; 

mas, no plano sociológico, elas são também desiguais. 

Ainda sobre a análise de T. Silva (1999), no quadro das teorias pós-

críticas, o Multiculturalismo é um movimento de reivindicação dos grupos culturais 

dominados no interior dos países para terem suas formas culturais reconhecidas e 
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representadas na cultura nacional. T. Silva (1999) afirma haver uma continuidade 

entre a perspectiva multiculturalista e a tradição crítica do currículo, que chamou a 

atenção para as determinações de classe do currículo. Para o autor, o 

Multiculturalismo apresenta outro foco de origem da desigualdade, em matéria de 

educação e currículo, pautado nas questões de gênero, raça e sexualidade. Tais 

questões podem ser vistas também como uma solução para os “problemas” que a 

presença de grupos raciais e étnicos coloca para a cultura nacional dominante, no 

interior dos países. 

Nas teorias pós-críticas, passa a ser importante não somente identificar 

os conflitos de classe presentes no currículo, como feito pelas teorias críticas, mas, 

acima de tudo, descrever e explicar as complexas interrelações das dinâmicas de 

hierarquização social. As teorias críticas se concentraram, inicialmente, em questões 

de acesso à educação e ao currículo das crianças e jovens pertencentes a grupos 

étnicos considerados minoritários. Somente em uma segunda fase, por meio dos 

estudos culturais e pós-estruturalistas, o próprio currículo passou a ser 

problematizado como sendo etnicamente enviesado. “A questão da raça e da etnia 

não é simplesmente um ‘tema transversal’: ela é uma questão central de 

conhecimento, poder e identidade.” (SILVA, T., 1999, p. 102). 

Na mesma linha de pensamento, Gadotti (1992) propõe uma educação 

multicultural como estratégia de educação para todos, capaz de reduzir os elevados 

índices de evasão e de repetência dos segmentos menos favorecidos da sociedade 

brasileira, na sua maioria constituídos por pobres e afrodescendentes. Considera ele 

que uma das tendências do mundo contemporâneo é o Multiculturalismo, que se 

deve traduzir no respeito às diferenças socioculturais e valorização das mesmas.  

A par da necessidade de toda valorização das culturas das minorias 

sociais, muito pouco se fala das etnias na escola brasileira. Só muito recentemente, 

por pressão dos movimentos sociais, é que a pluralidade cultural vem encontrando 

certa ressonância no ambiente escolar. Segundo Gadotti (1992, p. 23),  

 
[...] a diversidade cultural é a riqueza da humanidade. Para cumprir 
sua tarefa humanista, a escola precisa mostrar aos alunos que 
existem outras culturas além da sua. Por isso, a escola tem que ser 
local, como ponto de partida, mas tem que ser internacional e 
intercultural, como ponto de chegada. [...] Escola autônoma significa 
escola curiosa, ousada, buscando dialogar com todas as culturas e 
concepções de mundo. Pluralismo não significa ecletismo, um 



 106

conjunto amorfo de retalhos culturais. Significa sobretudo diálogo 
com todas as culturas, a partir de uma cultura que se abre às 
demais. 

 

Uma inspiradora abordagem do Multiculturalismo no Brasil também nos é 

oferecida por Jacques D’Adesky (2001). Partindo da noção hegeliana de 

reconhecimento, D’Adesky anuncia que é o desejo de reconhecimento que nos leva 

à luta: desejo de reconhecimento de nossa igualdade e dignidade humanas que se 

traduz politicamente na luta pelo direito igualitário aos bens materiais e simbólicos de 

prestígio na sociedade; desejo de reconhecimento de nossa identidade cultural 

diferenciada, do qual decorre a luta pelo direito de sermos quem somos, sem que 

precisemos nos negar para sermos aceitos. 

Para esse autor, são esses os eixos de luta que estruturam o discurso e a 

práxis anti-racista dos Movimentos Negros Brasileiros em resposta ao racismo 

característico de nossa sociedade, que, segundo ele, ao se fundar num tipo de 

pluralismo étnico que prescinde de um tratamento igualitário das diferentes culturas, 

legitima as hierarquias e desigualdades materiais e simbólicas entre os grupos 

étnicos e raciais. Da explicação das contradições colocadas por essa forma de 

racismo e do tipo de anti-racismo que ele produz, D’Adesky (2001) retirará o 

substrato para a formulação de sua concepção de um Multiculturalismo democrático 

capaz de realizar, a um só tempo, o reconhecimento da igualdade da cidadania e do 

valor igualitário intrínseco das diferentes culturas. 

Bhabha (1998), crítico indo-britânico, faz uma consistente e instigante 

discussão sobre as oposições entre os conceitos de diversidade e diferença cultural, 

a partir de uma análise dos atuais movimentos teóricos e políticos de respeito às 

diversidades e ao Multiculturalismo. Para ele, o conceito de diferença cultural torna-

se crucial na medida em que a diferença é vista como uma forma de enunciação da 

cultura, ou seja, como um processo complexo de significação, através do qual se 

produzem afirmações e se instituem práticas a respeito das diversas culturas, dos 

grupos sociais (diferenciados por geração, gênero, etnia, religião, profissão, situação 

econômica e social), das minorias, enfim, de todos os "diferentes". Estamos falando 

de práticas discursivas e não-discursivas que, por sua vez, engendram diferenças e 

discriminações muito concretas no âmbito das instituições. Estamos falando também 

de práticas profundamente articuladas a processos de dominação e de resistência.  
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Bhabha (1998) adverte que a harmonia só é alcançada em condições 

tácitas de normas sociais construídas e administradas pelo grupo dominante, 

obscurecendo-se, portanto, o exercício do poder. Sob esta ótica, o Multiculturalismo 

encoraja o crescimento da tolerância, mas tolerar não significa acolher, não significa 

envolvimento ativo com o outro. Tolerância é reconhecimento simplificado do outro, 

é reforço do sentimento de superioridade; significa suportar a existência do outro e 

de seu pensamento/ação diferentes.  

Para Bhaba (1998), a articulação social da diferença, da perspectiva da 

minoria, é uma negociação complexa, em andamento, que procura conferir 

autoridade aos hibridismos culturais, que emergem em momentos de transformação 

histórica. Bhabha (1998) é um dos teóricos que utiliza a palavra “hibridez” para fazer 

a crítica cultural do colonialismo. Hibridez sublinha a subversão, a desestabilização 

da autoridade cultural colonial. Mas, como outros intelectuais ligados a diversas 

disciplinas usaram a palavra com diferentes sentidos e objetivos analíticos, hibridez 

acabou se tornando um termo repleto de ambigüidades. 

As reflexões de Canen, Arbache e Franco (2001) mostram que o campo 

do Multiculturalismo com suas múltiplas formas de expressão (como questões de 

gênero, sexualidade, etnia e identidade), vem, pouco a pouco, ocupando lugar 

privilegiado nas discussões educacionais.  

Canen, Arbache e Franco (2001) realizaram um estudo em 1999, 

buscando caracterizar as tendências e enfoques do pensamento multicultural27 na 

produção das dissertações e teses defendidas em programas de Pós-Graduação de 

1981 a 1998, nas áreas de currículo e formação docente, presentes no CD-ROM da 

ANPEd (1999). Para a análise dos dados, adotaram as mesmas concepções de 

Bhabha (1998) e de McLaren (2000) sobre o Multiculturalismo Crítico Pós-colonial28, 

                                                           
27 Para esse estudo, Canen, Arbache e Franco (2001) partiram da hipótese, defendida em outro 

trabalho (CANEN; MOREIRA, 1999), de que estudos multiculturais ou pesquisas multiculturais em 
currículo e formação docente seriam consideradas aquelas que questionassem mecanismos que 
silenciam e/ou interditam identidades com base em determinantes de gênero, etnia, classe social, 
raça, "deficiência" física ou mental, padrões lingüísticos e culturais e assim por diante. 

28 O cerne do Multiculturalismo Crítico, em sua versão pós-colonial, é evitar que se caia no erro de 
congelar e homogeneizar identidades e diferenças, portanto, é o desafio à naturalidade com que 
normas e diferenças se apresentam na sociedade. A desconstrução dessas normas e diferenças, 
nos discursos e nas linguagens, implica a necessidade de projetos que possam ir além de 
denúncias e que incluam estratégias para colocar “a nu” o caráter de construção dessas noções, de 
forma a desafiá-las (CANEN, 2001). 
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quando argumentam que o hibridismo29 é um caráter central na efetivação do 

Multiculturalismo Crítico na Educação, na medida em que esta categoria implica no 

desafio a binarismos (tais como branco-negro, homem-mulher, eu-outro e assim por 

diante). Assim é porque, na medida em que o reconhecimento da pluralidade de 

camadas que perfazem a construção da identidade é atingido, uma sensibilização à 

articulação identidade-alteridade se estabelece, questionando-se, a partir daí, 

quaisquer estratégias discursivas que congelem ou silenciem identidades plurais 

(CANEN; ARBACHE; FRANCO, 2001). 

A crítica desses autores, inspirada em Bhabha (1998) e McLaren McLaren 

(2000), dirige-se ao entendimento da cultura como algo fixo, fechado e estático. A 

crença na irredutibilidade da cultura impõe que se entenda a diferença como 

absoluta. Uma concepção estática das culturas em sociedades multiculturais não 

permite a reflexão acerca da interculturalidade como fenômeno que produz o que 

Bhabha (1998) chama de terceiro espaço não permite observar as zonas 

intervalares, onde novos significantes são produzidos, abrindo as possibilidades 

criadoras típicas de processos híbridos. Para tanto, é necessário romper com as 

concepções binárias e monolíticas da cultura (BHABHA, 1998). 

As constatações realizadas por Canen, Arbache e Franco (2001) revelam 

que a) a produção dos trabalhos limitou-se à análise de marcadores únicos de 

identidade, não enfocando práticas discursivas de hibridização cultural; b) houve 

ausência de mais pesquisas que narrem experiência de práticas pedagógicas 

multiculturais de professores e de seus formadores; e c) apontou também a 

relevância da realização de pesquisas que superem o binômio quantitativo-

qualitativo na área da educação, bem como de enfocar o Multiculturalismo por 

caminhos metodológicos também eles híbridos e plurais. 

Outra consideração dos resultados desse estudo diz respeito ao 

argumento que os autores apresentam sobre as reflexões multiculturais, detectadas 

em pesquisas voltadas a comunidades e grupos específicos privilegiados nos 

trabalhos, tais como índios, mulheres e afrodescendentes para o âmago da 

educação formal. Esses autores ressaltam que tais pesquisas serviriam apenas 

como pontos de partida para as discussões e contradizem-se quando, concluem, 
                                                           
29 O hibridismo permite vislumbrar não um terceiro momento (síntese) da relação binária entre duas 
culturas ou mais, ao contrário, o hibridismo ao negar o essencialismo permite pensar a "hibridação" 
como terceiro espaço, onde outras posições podem emergir (BHABHA, 1998).  
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afirmando que, em sociedades multiculturais marcadas por desigualdades, racismos 

e neonazismos que se manifestam de forma cada vez mais assustadora no mundo 

contemporâneo, a produção de pesquisas que questionem discursos 

homogeneizadores e busquem formas alternativas de valorização da pluralidade 

cultural e desafio a construções discursivas xenófobas e discriminadoras torna-se, 

nessa visão, uma necessidade vital para a reflexão curricular e educacional, no início 

do novo milênio (CANEN; ARBACHE; FRANCO, 2001). 

Os resultados iniciais dessa pesquisa, através dos resumos das teses e 

das dissertações, apresentam limitações que a própria autora reconhece. Refletindo 

sobre as inferências de Canen, Arbache e Franco (2001), indagamos: como 

podemos questionar discursos homogeneizadores sem utilizar os estudos de grupos 

específicos, como de etnia, gênero e outros? Entendemos que, a partir de estudos 

de determinados grupos específicos, podemos também analisar com mais precisão 

os mecanismos que favorecem as discriminações, as desigualdades e os discursos 

homogeneizadores. Elaborando medidas de combate a tais fenômenos, podemos 

estabelecer parâmetros para dialogar com a realidade de outros grupos que formam 

a diversidade cultural em nossa sociedade.  

A partir dessa problemática, algumas discussões ainda podem ser 

levantadas. Os grupos específicos, como índios, afrodescendentes, mulheres e 

homossexuais também apresentam mais detalhes que consideramos importantes. 

Os afrodescendentes, por exemplo, e a sociedade como um todo, necessitam 

também conhecer a história e a cultura africanas; saber que é a história de um 

continente, com várias etnias. Conhecer a cultura dos índios brasileiros também 

requer a delimitação de etnias indígenas que sabemos que existiram e ainda existem 

várias em algumas regiões do país. 

Candau (2002) desenvolve a mesma estrutura da linha de pensamento de 

Canen, Arbache e Franco (2001). Tendo presentes as diferentes posições existentes 

no campo da educação multicultural, essa autora privilegia a abordagem da 

educação intercultural, que parte de um conceito dinâmico e histórico da(s) cultura(s) 

como processo em contínua construção, desconstrução e reconstrução no jogo das 

relações sociais presentes nas sociedades. Nesse sentido, a cultura não é, está 

sendo a cada momento.  

Para Candau (2002), o interculturalismo, ainda pouco trabalhado pela 

literatura brasileira, supõe a deliberada interrelação entre diferentes grupos culturais; 
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situa-se em confronto com todas as visões diferencialistas que favorecem processos 

radicais de afirmação de identidades culturais específicas; rompe com uma visão 

essencialista das culturas e das identidades culturais; parte da afirmação de que nas 

sociedades em que vivemos os processos de hibridização cultural são intensos e 

mobilizadores da construção de identidades abertas, em permanente construção; é 

consciente dos mecanismos de poder que permeiam as relações culturais; e não 

desvincula as questões da diferença e da desigualdade presentes na nossa 

realidade e no plano internacional. Assim, verificamos que a abordagem intercultural 

que Candau assume se aproxima do Multiculturalismo Crítico de McLaren (1997; 

2000).  

É importante salientar que, a partir da perspectiva intercultural, podemos 

trabalhar, simultaneamente, várias problemáticas, como a de gênero, da diversidade 

sexual e das relações étnico-raciais, ou seja, abordar em conjunto a misoginia, a 

homofobia e o racismo. Não é apenas uma proposta absolutamente ousada, mas 

oportuna e necessária. 

No Brasil, o estudo desses três temas e dos correlativos processos de 

discriminação social deu origem a campos disciplinares distintos (quem estuda uma 

coisa, não estuda outra), a diferentes arenas de atuação de ativistas (cujo diálogo 

entre si nem sempre é fácil, mas é possível), e, finalmente, a políticas públicas 

específicas30. No entanto, o trabalho simultâneo com diferentes problemáticas das 

relações sociais é importante e requer a atuação de atores estudiosos especialistas 

e ativistas dos grupos específicos, que, em conjunto, podem elaborar propostas e 

intervenções multiculturais nas instituições de ensino. 

Podemos citar como exemplo da importância da realidade acadêmica dos 

grupos de pesquisa específicos os vários Grupos de Trabalhos que compõem as 

reuniões anuais de associações nacionais de pesquisa, como a ANPEd, a 

Associação Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em Ciências Sociais (ANPOCS) 

                                                           
30 Como exemplo, podemos citar a iniciativa, em 2006, do curso à distância on line "Gênero e 
Diversidade na escola", promovido pelo Centro Latino-Americano em Sexualidade e Direitos 
Humanos do Instituto de Medicina Social da UERJ com o apoio da Secretaria Especial de Políticas 
para as Mulheres, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Secretaria de 
Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade do MEC, Secretaria de Ensino à Distância do 
MEC e da British Council (órgão do Reino Unido atuante na área de Direitos Humanos, Educação e 
Cultura). O curso objetivou capacitar 1.200 professores(as) de 5ª a 8ª série (6º ao 9º ano, atualmente) 
do Ensino Fundamental da rede pública de Dourados (MS),  Maringá (PR), Niterói (RJ), Nova Iguaçu 
(RJ), Porto Velho (RO) e Salvador (BA). O curso foi desenvolvido em quatro módulos com 50 
professores(as) on line, selecionados em várias regiões do país, especialistas nas temáticas de 
diversidade cultural, gênero, sexualidade e relações étnico-raciais.  
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e a Associação Nacional dos Professores Universitários de História (ANPUH). São 

reuniões nas quais vários pesquisadores de diversas regiões do país discutem 

problemáticas específicas nos grupos de trabalho, de forma a compreender que 

esses estudos integram uma problemática maior dentro de grandes áreas do 

conhecimento, como Educação, Ciências Sociais e História. Entendemos que a 

"hibridação" como terceiro espaço, onde outras posições podem emergir (BHABHA, 

1998), pode ser justamente o espaço do diálogo entre e com as especificidades de 

cada estudo específico. 

Consideramos que a preocupação de Canen, Arbache e Franco (2001) 

não pode ser confundida com a "fábula das três raças no Brasil"31, na sua eficácia 

simbólica de construção de uma identidade homogênia e harmônica. A democracia 

racial, padronizada como identidade maior da nação, foi o resultado dessa estratégia 

seletiva diante da matriz híbrida brasileira. Entendemos, igualmente, que as 

concepções do hibridismo não podem também deixar de considerar os conflitos e as 

hierarquizações que acontecem com diferentes povos e culturas, sobretudo de fundo 

étnico. Sabemos que os dados sobre o racismo e as dificuldades de ascensão social 

de não-brancos demonstram o quanto a identidade étnica estabelece conflitos no 

cotidiano.   

Acreditamos que a problemática multicultural situa-se justamente no 

entendimento das relações que são produzidas pela diversidade ou ainda na forma 

de negociação política que deveria regular estas relações. Entendemos o 

Multiculturalismo como um processo que permite o diálogo entre as culturas e com 

as culturas, pois a cultura jamais pode ser pensada como completa em si mesma. As 

identidades culturais têm histórias e, como tudo que é histórico, sofrem 

transformações constantes. Longe de estarem fixas eternamente em algum passado 

essencializado, estão sujeitas ao contínuo "jogo" da história, da cultura e do poder 

(HALL,1997). 

Percebemos que os autores destacados demonstram uma certa tensão32 

(preocupação, ansiedade, impaciência) em relação à temática de estudo de grupos 
                                                           
31 Roberto Da Matta (1981), em sua Fábula das três raças, discute a construção da identidade 

brasileira através das raças que compõem o triângulo branco-índio-negro, essa Fábula criou um 
país teoricamente miscigenado, onde uma população que não se reconhece não reivindica seus 
direitos e procura apagar diferenças reduzindo-as a um punhado de “contribuições de cada raça”, 
das quais se teriam originado as “qualidades do povo brasileiro”.  
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específicos para não apresentarem congelamento identitários, absolutismo ou 

guetização cultural. No entanto, os vários estudos dos grupos específicos (CRUZ, 

1989; OLIVEIRA, R., 1992, 2001; PINTO, 1993a; SILVA, A., 1995, 2005; SILVA, P., 

1996; DIAS, 1997; GOMES, 2000; DUARTE, 2000; SOUSA, 2001; GUIMARÃES, 

2001, GOMES, N., 2002; OLIVEIRA, E., 2003) contemplam a importância da 

hibridização. A crítica à possível ausência desse viés analítico pode parecer uma 

subestimação da capacidade epistemológica em prol de uma sociedade humana e 

democrática. A maneira como esses autores expressam a "bandeira" da hibridização 

nos textos que analisamos, muitas vezes, serve como um analgésico para as 

tensões, conflitos e medo da guetização que muitos estudiosos sentem, talvez pela 

possibilidade de os grupos oprimidos terem história, voz e vez numa sociedade 

marcada por uma escola construída com conhecimentos e valores considerados 

universais, que, se aprofundarmos um pouco, termina por estar assentada na cultura 

ocidental européia, considerada como portadora da universalidade. Por isso, o 

Multiculturalismo não interessa à sociedade como um todo, e sim a certos grupos 

sociais que, de uma forma ou de outra, são excluídos dos centros de decisão por 

questões econômicas e, sobretudo, por questões culturais (GONÇALVES; SILVA, 

2000, p. 33). 

Nos Estados Unidos, Peter McLaren e James Banks são dois importantes 

autores que abordam o Multiculturalismo a partir da realidade americana. O 

ambiente escolar nesse país tem se tornado palco de diversas tragédias ligadas 

muitas vezes às questões étnicas. Nesse contexto, o debate sobre a educação 

multicultural torna-se especialmente intenso, sendo protagonizado tanto por grupos 

mais conservadores, que o apontam como uma nova forma de racismo; como por 

aqueles que o concebem como um princípio orientador da educação para a 

democracia em um mundo marcado pela globalização e pelo pluralismo cultural.  

Banks, conceituado especialista na área, autor de ampla produção 

acadêmica, professor do Kerry e do Linda Killinger (Instituto de Estudos da 

Diversidade), e diretor do Centro para a Instrução Multicultural na Universidade de 

Washington, é um dos autores norte-americanos que mais têm enfocado esses 

assuntos na perspectiva didático-pedagógica. De acordo com esse autor, o 

                                                                                                                                                                                     
32 Esse discurso de "tensão" na discussão sobre Multiculturalismo foi detectado em vários estudiosos 

da área, principalmente os não-afrodescendentes, como Canen, Arbache e Franco (2001), Candau 
(2002) e Moreira (2001).  
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Multiculturalismo na educação possui, no mínimo, três dimensões: uma idéia ou 

concepção, um movimento de reforma educacional e um processo. A educação 

multicultural incorpora a idéia de que todos os estudantes, independente de gênero, 

classe social e características étnicas ou culturais, devem ter uma oportunidade igual 

para aprender na escola (BANKS, 1997).  

Na visão de Banks (1997), a educação multicultural é um movimento 

reformador destinado a realizar grandes mudanças no sistema educacional. Esse 

autor concebe como a principal finalidade da educação multicultural 

 
[...] favorecer que todos os estudantes desenvolvam habilidades, 
atitudes e connhecimentos necessários para atuar no contexto da 
sua própria cultura étnica, no da cultura dominante, assim como para 
interagir com outras culturas e situar-se em contextos diferentes do 
de sua própria origem. (BANKS, 1999, p. 2).  

 

O Multiculturalismo como reforma educacional precisa transformar ou 

reconstruir os relacionamentos de poder, a interação verbal entre professores e 

alunos, a cultura da escola, o currículo, atividades extracurriculares, o programa de 

testes e práticas grupais, as normas institucionais e as estruturas sociais.  

Como um processo de educação, Banks (1997) acredita que o 

Multiculturalismo nunca atingirá completamente suas metas. Racismo, sexismo e 

discriminação contra pessoas sempre existirão, sendo difícil trabalharmos para 

eliminar esses problemas. Quando o preconceito e a discriminação são reduzidos 

em direção a um grupo, eles são freqüentemente direcionados a outros ou adquirem 

novas formas, por isso, os objetivos da educação multicultural nunca podem ser 

totalmente alcançados, o que nos leva à necessidade de trabalharmos 

continuamente para incrementar uma educação igualitária para os estudantes. 

Banks (1999) parte sua análise da problemática do fracasso escolar dos 

alunos oriundos das camadas populares e, particularmente, de grupos étnicos como 

os afro-descententes. Privilegia, na sua análise, dois paradigmas utilizados para 

enfrentar essa problemática.  

O primeiro, o paradigma da privação cultural, parte do pressuposto de que 

o fracasso dos alunos das camadas populares está motivado pela cultura em que 

foram socializados, que não lhes favoreceu experiências fundamentais para o bom 

desempenho escolar. Os defensores desta perspectiva consideram o contexto social 

e a cultura de origem dos alunos como o maior problema, e não a cultura da escola, 
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privilegiando estratégias educacionais de "compensação" das deficiências culturais 

dos alunos. Pode-se dizer que esse paradigma reconhece a diversidade cultural, 

mas hierarquiza as diferentes culturas, considerando a existência de relação 

hierárquica entre elas. Desvaloriza determinadas culturas e suas especificidades e 

reduz o papel da educação a uma função de compensação cultural, que termina por 

negar a diferença.  

Quanto ao segundo paradigma, que Banks (1999) intitula de diferença 

cultural, parte da afirmação de que as diferentes culturas possuem linguagens, 

valores, símbolos e estilos de comportamentos diferentes, que têm de ser 

compreendidos na sua originalidade. As relações entre as culturas não podem ser 

analisadas numa perspectiva de hierarquia. Assim, os seus defensores, entre os 

quais se situa, opõem-se ao primeiro paradigma e deslocam o centro da questão. O 

que precisa ser mudado não é a cultura do aluno, mas a cultura da escola, que é 

construída com base em um único modelo cultural, o hegemônico, apresentando um 

caráter monocultural.  

Banks (1994) afirma que existem diversas formas de abordar a questão 

das relações entre educação e cultura(s) no contexto escolar. Assim, identifica dez 

modelos que permeiam os programas e as práticas escolares sob o mesmo rótulo de 

educação multicultural: étnico-aditivo, de desenvolvimento do autoconceito, da 

privação cultural, centrado na linguagem, anti-racista, radical, baseado na 

meritocracia, assimilacionista, do pluralismo cultural e da diferença cultural. Banks 

(1999) propõe um modelo próprio de educação multicultural para ser um referente no 

dia-a-dia das salas de aula, baseado em cinco dimensões interligadas, assim 

explicitadas:  

a) integração de conteúdo – lida com as formas pelas quais os professores 

usam exemplos e conteúdos provenientes de culturas e grupos variados 

para ilustrar os conceitos-chave, os princípios, as generalizações e teorias 

nas suas disciplinas ou áreas de atuação; 

b) processo de construção do conhecimento – propõe formas por meio das 

quais os professores ajudam os alunos a entender, investigar e determinar 

como os pressupostos culturais implícitos, os quadros de referência, as 

perspectivas e os vieses dentro de uma disciplina influenciam as formas 

pelas quais o conhecimento é construído;  
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c) pedagogia da eqüidade – existe quando os professores modificam sua forma 

de ensinar de maneira a facilitar o aproveitamento acadêmico dos alunos de 

diversos grupos sociais e culturais, o que inclui a utilização de uma 

variedade de estilos de ensino, coerentes com a diversidade de estilos de 

aprendizagem dos vários grupos étnicos e culturais; 

d) redução do preconceito – esta dimensão focaliza atitudes dos alunos em 

relação à raça, e como elas podem ser modificadas por intermédio de 

métodos de ensino e determinados materiais e recursos didáticos;  

e) uma cultura escolar e estrutura social que reforcem o empoderamento de 

diferentes grupos – promove um processo de reestruturação da cultura e 

organização da escola, para que os alunos de diversos grupos étnicos, 

raciais e sociais possam experimentar a eqüidade educacional e o reforço de 

seu poder na escola.  

Outro aspecto com o qual esse autor trabalha relaciona-se às estratégias 

utilizadas para se transformar o currículo na perspectiva da introdução da 

sensibilidade à diversidade cultural. Banks (1999) distingue quatro abordagens que 

podem indicar diferentes níveis de mudança curricular. O nível mais elementar é o 

que enfatiza, sem afetar o currículo formal, as contribuições das diferentes culturas 

por meio da introdução no cotidiano escolar de comemorações, eventos e realização 

de acontecimentos específicos relativos às diversas culturas. A abordagem aditiva 

procura penetrar no currículo formal, acrescentando determinados conteúdos em 

diferentes disciplinas, sem afetar a sua estrutura básica.  

O enfoque transformador, em contraste com o aditivo, reestrutura o 

currículo em sua própria lógica de base, de modo a permitir que os estudantes 

trabalhem conceitos, temas, fatos, entre outros, provenientes de diferentes tradições 

culturais. O quarto enfoque, o da ação social, estende a transformação curricular à 

possibilidade de desenvolver projetos e atividades que suponham envolvimento 

direto e compromisso com diferentes grupos culturais, favorecendo a relação 

teoria/prática no que diz respeito à diversidade cultural.  

Influenciado pela Pedagogia Crítica, McLaren (1997) vem trabalhando, 

nos últimos anos, também questões hoje colocadas pela chamada perspectiva pós-

moderna. Em relação ao Multiculturalismo como projeto político, enumera quatro 

grandes tendências: Multiculturalismo Conservador, Multiculturalismo Humanista 

Liberal, Multiculturalismo Liberal de Esquerda e Multiculturalismo Crítico. Embora 
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proponha essas quatro tendências, reconhece que as características de cada 

posição tendem a se misturar umas com as outras dentro do horizonte geral da vida 

social. Parte da afirmação de que a descrição que faz dos diversos tipos de 

Multiculturalismo tem exclusivamente um papel heurístico, uma vez que as 

diferentes posições se interpenetram nas práticas sociais.  

O Multiculturalismo Conservador fundamenta-se na inferioridade 

cognitiva, cultural e étnica dos diversos grupos subalternos e na supremacia branca. 

Para McLaren (1997), esta é uma posição com muitas manifestações e vigor na 

sociedade norte-americana, atualmente, sendo fácil identificar fenômenos que 

atestam sua forte presença hoje no mundo.  

O Multiculturalismo Humanista Liberal parte da afirmação da igualdade 

intelectual entre diferentes etnias e grupos sociais. Para que esta competição possa 

ocorrer, é necessário remover os obstáculos por meio de reformas orientadas a 

melhorar as condições econômicas e socioculturais das populações dominadas. 

Essa posição, segundo McLaren (1997), reveste-se freqüentemente de um 

humanismo etnocêntrico e universalista que privilegia, na realidade, os interesses 

dos grupos dominantes.  

O Multiculturalismo Liberal de Esquerda enfatiza a diferença cultural e 

afirma que privilegiar a igualdade entre as etnias pode abafar diferenças culturais 

importantes entre elas, assim como as diferenças de gênero, classe social e 

sexualidade. No entanto, segundo McLaren (1997), esta posição pode tender a 

essencializar as diferenças e não ter presente que estas são construções históricas 

e culturais, permeadas por relações de poder.  

A última tendência destacada pelo autor, na qual se situa, é a que ele 

mesmo denomina de Multiculturalismo Crítico (MCLAREN, 1997) e, mais 

recentemente, Multiculturalismo Revolucionário (MCLAREN, 2000), que parte da 

afirmação de que o Multiculturalismo tem de ser contextualizado a partir de uma 

agenda política de transformação, sem a qual corre o risco de se reduzir à outra 

forma de acomodação à ordem social vigente. O autor entende as representações 

de raça, gênero e classe como produtos de lutas sociais sobre signos e 

significações.  

O Multiculturalismo Revolucionário privilegia a transformação das relações 

sociais, culturais e institucionais nas quais os significados são gerados; recusa-se a 

ver a cultura como não-conflitiva, harmoniosa ou consensual; e argumenta que a 
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diversidade deve ser afirmada dentro de uma política de crítica e compromisso com 

a justiça social. Para McLaren (2000), as questões relativas à diferença são 

determinadas pelos processos históricos, pelas mentalidades e ideologias e pelas 

relações de poder e mobilizam processos políticos e sociais.  

O Multiculturalismo entende o educador como agente revolucionário, 

ressaltando que se reconhecer dessa forma é mais do que um ato de compreender 

quem somos; é um ato de reivindicação de nós mesmos a partir de nossas 

identificações culturais sobrepostas e de nossas práticas sociais, de forma que 

possamos vinculá-las à materialidade da vida social e às relações de poder que as 

estruturam e as sustentam (MCLAREN, 2000). A discussão sobre multiculturalismo 

nos leva a entender, então, que o problema da Educação também é político, pois 

envolve uma luta de ideais e interesses! Luta de forças pedagógicas! Como mudar? 
Numa sociedade democrática, precisamos ter consciência de todas as nuanças que 

envolvem o processo educacional. Necessitamos reclamar, protestar, discutir sobre 

o que acontece na escola, refletindo sobre a complexa diversidade de identidades 

étnicas e experiências socioculturais. 

Assim, percebemos que defender o Multiculturalismo na educação não é 

enaltecer a cultura afrodescendente para o êxito educacional da criança 

afrodescendente, em detrimento das outras culturas, como a branca-européia. Pelo 

contrário, é conhecendo o diferente que posso respeitar, entender e, principalmente, 

conviver com essa diferença. O Brasil é um país rico por sua diversidade cultural, 

conhecê-la é o nosso direito; estudá-la, um dever (ANDRADE, 1997). 

Devemos, portanto, entender e trabalhar as instituições escolares como 

espaços de processos ricos de manifestações culturais e vivências, vinculando as 

propostas educacionais a experiências sociais onde acontecem encontros, como 

afirmação de identidades, culturas, e desencontros, como preconceito, discriminação 

e violência, para que possamos combater as desigualdades sociais. 

Os estudos sobre Multiculturalismo foram responsáveis, em grande parte, 

pelo fortalecimento da subjetividade, da consciência crítica e da auto-estima do 

grupo afrodescendente segregado, em relação aos seus direitos de cidadão. Foi 

com a influência e força dos pressupostos do Multiculturalismo na educação que 

Cruz (1989) teve aflorado o seu lado de militante e acadêmico e elaborou a proposta 

da Pedagogia Interétnica. É dela que trataremos no próximo item. 
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3.3.2 A PEDAGOGIA INTERÉTNICA 
 

 

Acreditamos que uma das maneiras de trabalharmos alguns fatos sociais 

relacionados a grupos vítimas de racismo e machismo que provocam desigualdades 

sociais seria com uma Pedagogia Libertadora, porque exige que se leve a sério os 

pontos fortes, as experiências, as estratégias e os valores dos membros dos grupos 

oprimidos (FREIRE, 1987). Implica também ajudá-los a analisar e compreender as 

estruturas sociais que os oprimem para elaborar estratégias e linhas de atuação com 

probabilidades de êxito. 

A Pedagogia do Oprimido se refere a uma pedagogia não feita para o 

oprimido, mas construída por ele, através dele, com suas experiências concretas de 

vida. Essa pedagogia educa a todos, o processo ensino-aprendizagem é mútuo. A 

Pedagogia do Oprimido ressalta que a luta pela libertação do homem, ser 

inconcluso, assim como a realidade histórica, ocorre num processo de crença e 

reconhecimento do oprimido em relação a si mesmo como homem de vocação para 

“ser mais”. Preconiza um trabalho educativo que respeite o diálogo e a união 

indissociável entre ação e reflexão, isto é, que privilegie a práxis. É em 

contraposição a pedagogia opressora que Paulo Freire reforça a imprescindibilidade 

de uma educação realmente dialógica, problematizadora e marcadamente reflexiva, 

combinações indispensáveis para o desvelamento da realidade e para sua 

apreensão consciente pelo educando. 

A manipulação pode anestesiar as massas populares para que não 

pensem. O antídoto a esta manipulação dominadora está na organização 

criticamente consciente, na problematização da realidade nacional e da própria 

manipulação. A invasão cultural é antidialógica, tática de dominação, de violência e 

de alienação como forma de dominar econômica e culturalmente o invadido. A ação 

dialógica exige o desvelamento do mundo, ação cultural dos oprimidos e 

organização na luta para a transformação da realidade. Por isso, somente com isso, 

poderemos continuar sonhando e tendo a firme esperança de uma Pedagogia do 

Oprimido para o século XXI. 

Os "oprimidos socialmente" ou "minorias sociais", como muitos se 

referem, têm poder de manifestação e resistência e estão preparados para o 

embate, basta se conscientizarem dessa força, como afirma Freire (1987, p. 17): 
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Quem melhor que os oprimidos, se encontrará preparado para 
entender o significado terrível de uma sociedade opressora? Quem 
sentirá, melhor que eles, os efeitos da opressão? Quem, mais que 
eles, para ir compreendendo a necessidade da libertação? 
Libertação a que não chegarão pelo acaso, mas pela práxis de sua 
busca: pelo conhecimento e reconhecimento da necessidade de lutar 
por ela. Luta que, pela finalidade que lhe derem os oprimidos, será 
um ato de amor, com o qual se oporão ao desamor contido na 
violência dos opressores, até mesmo quando esta se revista da falsa 
generosidade... 

 

Essa luta por libertação da opressão também se dá pela educação. Uma 

das formas de vivenciarmos uma educação libertadora com uma Pedagogia do 

Oprimido seria se levássemos também em consideração a Pedagogia Interétnica. 
Essa pedagogia é uma resposta científica em nível teórico e metodológico no 

combate ao preconceito racial e ao racismo. 

Verificamos na literatura pesquisada que os estudos realizados na área 

das relações interétnicas limitaram-se apenas a diagnosticar a existência de 

preconceitos, como racismo, xenofobismos, homofobismos, sexismos e machismos, 

sem, contudo, indicar metodologias consistentes para combatê-los. Assim, essa 

proposta pedagógica está comprometida com a práxis, na medida em que propõe a 

modificação de comportamentos preconceituosos desfavoráveis aos seres humanos, 

fundamentada em pressupostos teóricos interdisciplinares, integrados e 

sistematizados em várias áreas do conhecimento, como a Sociologia, a História, a 

Psicologia, a Antropologia, a Biologia, a Semiologia e a Filosofia.  

Segundo Cruz (1987), a Pedagogia Interétnica surgiu em 1978, como 

resultado de uma pesquisa sobre relações étnicas, conduzida pelo Núcleo Cultural 

Afro-Brasileiro de Salvador em colaboração com a Universidade Federal da Bahia. 

Essa pedagogia tem como pressuposto que o processo educacional é o principal 

responsável pela transmissão do preconceito racial e que somente através do 

processo educacional será possível combatê-lo. Portanto, o objetivo principal da 

Pedagogia Interétnica é o estudo e a pesquisa do etnocentrismo, do preconceito 

racial e do racismo, transmitidos pelo processo de socialização ou educacional 

(família, comunidade, escola, sociedade global e meios de comunicação social), 

além de indicar medidas educativas para combater os referidos fenômenos. 

A metodologia da Pedagogia Interétnica sugere uma linguagem total e 

pode utilizar os meios de comunicação social (escola, teatro, imprensa, rádio, 
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história em quadrinhos, pôsters, cinema, TV, vídeo e palestras) como mecanismo de 

educação e de combate aos preconceitos e discriminações raciais, intervindo 

sistematicamente na educação escolar e colaborando na elaboração de práticas 

pedagógicas curriculares nas escolas, baseadas nos valores dos grupos étnicos 

subalternos, como afrodescendentes, índios, pobres, mulheres e deficientes físicos, 

procurando assegurar a construção de uma autêntica democracia, tanto étnica como 

social. 

Destacaremos os métodos de pesquisa e os métodos de combate ao 

preconceito racial e ao racismo recomendados pela Pedagogia Interétnica. 

Entendemos que tais métodos podem ser aplicados com toda a comunidade escolar 

porque participam das relações sociais na escola. Podemos adequar a maneira de 

aplicá-los para crianças, adolescentes, adultos e idosos.  

Vale ressaltar que esses métodos devem ser utilizados tomando como 

referência os pressupostos da pesquisa participante, que recomendam a 

participação efetiva dos membros no campo de estudo e na análise de sua própria 

realidade. Não representam fórmulas estáticas, mas integram um processo de 

orientação e sugestão onde o mais importante é a percepção e o momento vivido 

por cada educador na busca de detectar o preconceito racial e o racismo, verificando 

a intervenção mais apropriada para cada situação apresentada nos processos de 

educação formal e informal. 

Os métodos de pesquisas sobre o preconceito e sobre o racismo 

propostos pela Pedagogia Interétnica são o Método Sociológico, o Método de 

Análise da Linguagem Ordinária e o Método Semiológico.  

O Método Sociológico baseia-se na mensuração das atitudes das 

pessoas na sua maneira de pensar e sentir e aspirações da sua realidade vivida. 

Para isso, é recomendada a realização de entrevistas e questionários não-diretivos 

de distância social. O Método de Análise da Linguagem Ordinária concentra-se na 

maneira como a linguagem é utilizada no cotidiano, manifestando o preconceito 

racial. O significado de uma palavra depende do sujeito que a usa e do seu contexto 

sociocultural. Ao analisar a linguagem, estes aspectos precisam ser considerados. 

Podemos citar como exemplo: “dia negro”, “a coisa está preta”, “coisa de negro”. Já  

o Método Semiológico pesquisa a ideologia da supremacia branca veiculada nos 

objetos culturais e nos sistemas visuais e verbais nos meios de comunicação social, 

como, por exemplo, as referências à “meia cor da pele” e à “calcinha cor da pele”. 
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Diante dos métodos de pesquisa do preconceito racial e do racismo, a 

Pedagogia Interétnica propõe alguns métodos operacionais de combate ao racismo: 

o Método Curricular, o Método Etnodramático e o Método da Comunicação Total.  

O Método Curricular trabalha na construção de um currículo escolar 

fundamentado na cultura e nos valores dos grupos étnicos dominados, no caso, o 

afrodescendente e o índio. Esta proposta de combate ao racismo reconhece que as 

ideologias classistas, machistas e racistas são transmitidas pelo currículo oculto. 

Entretanto, acontece também na escola um processo de resistência a essas 

ideologias. Os sujeitos conscientes de seus papéis sociais assumem uma postura 

contestadora e transformadora, ao não aceitarem a situação vigente. A Pedagogia 

Interétnica surge, portanto, a partir dessa postura contestadora, com a criação desse 

espaço de resistência dentro do sistema educacional. O Método Curricular sugere, 

além de práticas pedagógicas curriculares baseadas na cultura dos grupos étnicos 

oprimidos, o comprometimento com valores da dignidade humana e com valores 

anti-racistas, com a discussão crítica de temas relacionados aos problemas sociais e 

étnicos do passado e da contemporaneidade da nossa sociedade, na busca de um 

futuro mais justo e democrático. 

O Método Etnodramático sugere a ação dramática como instrumento de 

combate ao racismo, ao preconceito racial e ao etnocentrismo, assumindo uma 

postura dialógica entre os atores e o público, analisando criticamente o contexto 

social dos grupos étnicos oprimidos, utilizando técnicas sociodramáticas. Como 

exemplo, temos, no passado (1944), a experiência do Teatro Experimental do Negro. 

O Método da Comunicação Total aconselha a utilização de cartazes anti-

racistas, filmes, slides, vídeos, cartilhas, textos, palestras e demais meios de 

comunicação social no combate ao racismo, atingindo a todas as comunidades 

sociais, como nas residências, escolas, igrejas e clubes. 

A aplicação dos métodos de combate ao racismo devem acontecer em 

consonância com os cinco aspectos estruturais da Pedagogia Interétnica: 

psicológico, histórico, sociológico, axiológico e antropobiológico. 

Quanto ao aspecto psicológico, considera-se o complexo de 

superioridade do grupo étnico dominante e o complexo de inferioridade e auto-

rejeição do grupo étnico dominado, indicando medidas psicoterapêuticas porque o 

comportamento do afrodescendente decorrente da auto-rejeição de sua etnia é 

doentio e emperra todo o processo de afirmação de identidade e de auto-estima que 
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vem sendo construído ao longo dos anos por grupos de pessoas sensíveis a esses 

problemas étnicos. Dessa forma, entendendo as estruturas psíquicas das pessoas, o 

trabalho de combate ao racismo pode se tornar mais consistente. 

Quanto ao aspecto histórico, a Pedagogia Interétnica propõe uma 

reavaliação crítica da historiografia dos grupos étnicos dominados, investigando as 

raízes históricas do preconceito racial e os fatores que levaram alguns grupos 

étnicos a se desenvolverem mais do que outros, porque o historiador conta a história 

de acordo com os valores sociais e interesses de sua etnia, de sua cultura e de sua 

classe. Em relação ao aspecto sociológico, a Pedagogia Interétnica estuda a 

situação socioeconômica do afrodescendente e aponta os fatores socioculturais que 

condicionam a marginalidade dos grupos étnicos dominados na estrutura global da 

sociedade. 

Antes de mencionarmos o aspecto axiológico, faz-se necessário 

verificarmos a palavra “axiológico”. Essa palavra vem do Grego axios e significa “o 

que é precioso”, o que pode ser estimado. A Axiologia é a “[...] ciência dos valores 

que é a distinção entre ‘o que é’ e ‘o que deveria ser’.” (CRUZ, 1989, p. 62). Em 

relação ao aspecto axiológico, a Pedagogia Interétnica tem como pressuposto 

corrigir as distorções ocasionadas pela ideologia da superioridade dos valores 

ocidentais sobre os outros grupos étnicos existentes no Brasil e no mundo. 

Quanto ao aspecto antropobiológico, a Pedagogia Interétnica aborda as 

teorias da superioridade étnica e propõe a sua desmistificação, difundindo as 

modernas teorias antropológicas que enfatizam a naturalidade das diferenças e a 

igualdade dentre estas diferenças. 

Assim, os métodos de pesquisa e de combate ao racismo recomendados 

pela Pedagogia Interétnica são fundamentados em situações-problema do cotidiano 

das relações interétnicas e por isso se preocupam também em trabalhar com as 

estruturas internas e externas que são criadas nas pessoas em decorrência do 

racismo (Ver aspectos estruturais da Pedagogia Interétnica). 

Portanto, a proposta da Pedagogia Interétnica é o reconhecimento e o 

desenvolvimento das potencialidades e dos valores do ser humano, partindo da sua 

vivência concreta no mundo. Considera todos os grupos étnicos existentes em nossa 

sociedade, promovendo discussões voltadas para os problemas de identidade étnica 

e das relações sociais, não deixando de reconhecer todo o eurocentrismo existente 

nos processos de educação. Trabalha com o currículo oficial, enfatiza a cultura dos 
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índios e dos afrodescendentes como forma de descentralizar a cultura eurocêntrica 

existente no sistema educacional. 

A prática da Pedagogia Interétnica se deu na Escola Criativa Olodum 

(ligada ao Bloco Afrocultural Olodum), na década 1990, dentro de um enfoque 

multidisciplinar. Os seus coordenadores criaram um curso formal que atendeu do 

pré-escolar até a 4ª série do Primeiro Grau (atual Ensino Fundamental). Por outro 

lado, as escolas da Rede Municipal de ensino da cidade de Salvador, por força de 

um programa de cooperação técnica entre a Escola Criativa Olodum e a Secretaria 

de Educação, adotaram a Pedagogia Interétnica, que foi lançada oficialmente como 

projeto piloto na escola Alexandrina Santos Pina, em um bairro periférico de 

Salvador. Não esquecendo, ainda, que a Câmara Municipal de Salvador aprovou, 

em maio de 1993, um projeto de lei que institui a Pedagogia Interétnica nas escolas 

da rede Municipal de Ensino (CRUZ, 1996). 

Não basta somente denunciar o racismo; é necessário, ao mesmo tempo, 

combatê-lo ou, pelo menos, fazer algo contra ele. A Pedagogia Interétnica é um 

caminho de construção diária onde cada educador/pesquisador percorre sua trilha, 

orientado, acima de tudo, pela capacidade de enfrentar situações, que, no caso dos 

educadores afrodescendentes, já foram vividas e que, na maioria das vezes, ficaram 

para trás, somente em forma cronológica de acontecimento, mas presentes no 

inconsciente com marcas profundas na formação da nossa identidade e 

personalidade. Essa pedagogia apresenta-se como um instrumento de trabalho 

capaz de combater o racismo como um fato social porque se constitui também numa 

força coercitiva, ao ser uma proposta de pesquisa sobre o racismo e uma 

intervenção pedagógica sensível às peculiaridades dos grupos sociais oprimidos. 

Entendemos que a proposta da Pedagogia Interétnica nas escolas é 

viável, pois, além de estudar o racismo, tenta combatê-lo de várias maneiras, com 

vários suportes teóricos e metodológicos, indicando sugestões práticas para uma 

didática interétnica para professores do Ensino Fundamental, do Ensino Médio e do 

Ensino Superior, nas diversas áreas de ensino. No mesmo ritmo pedagógico da 

Pedagogia Interétnica, podemos mencionar a proposta da Pedagogia Multirracial. 
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3.3.3 A PEDAGOGIA MULTIRRACIAL 

 
 

A maioria das propostas pedagógicas brasileiras enfrenta dificuldades 

para combater o racismo. Essas dificuldades são de várias ordens, desde as formas 

de analisar a evasão e a repetência de alunos(as) afrodescendentes até as 

estratégias metodológicas para discutir sobre a educação das relações interétnicas e 

conteúdos relacionados à história e à cultura africana e afrodescendente. 

Geralmente, nas instituições de ensino, relaciona-se o racismo à classe 

social e não se ataca frontalmente o problema, indicando quais mecanismos 

implícitos afastam sistematicamente os(as) afrodescendentes das escolas da 

Educação Básica. A lentidão no aprendizado e o abandono da escola seriam formas 

pelas quais as crianças de grupos marginalizados, principalmente os 

afrodescendentes, resistiriam à desintegração sistemática da sua cultura de origem, 

objeto de sua primeira socialização, informal, difusa e doméstica. Ou seja, essas 

crianças são, na maioria das vezes, marcadas por condições miseráveis de moradia, 

de alimentação e de saúde, por pertencerem a famílias que sobrevivem de trabalhos 

informais subalternos. 

O compromisso da escola pública com as classes trabalhadoras, na sua 

maioria composta por afrodescendentes e outros grupos marginalizados 

socialmente, obriga-a a explicitar os mecanismos de que se valem os donos do 

poder para mascarar a discriminação racial, quando pretendem vincular emprego e 

escola de modo imediato. Não há como analisar o sistema educacional brasileiro 

sem desmistificar o modelo econômico concentrado e excludente que vigora em 

países como o Brasil. A marginalização cultural e o racismo estão entre as principais 

razões que explicam as grandes taxas de evasão e repetência na Educação Básica. 
Esses problemas educacionais nos levam a constatação que a diferença tornou-se 

inferioridade. Entretanto, é possível deduzir que, havendo decisão política por parte 

dos atores do processo pedagógico e instâncias afins, o sistema escolar seja menos 

excludente, e essas taxas tendam a diminuir (SILVA, M., 2002). 

Uma das dificuldades mais sérias está no fato de se verificar, nos dados 

estatísticos sobre a realidade educacional brasileira, a ausência de mecanismos 

para desenvolver discussões entre os(as) professores(as). Interessada em interferir 
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nessa realidade educacional, Maria José Lopes da Silva33 elaborou, em 1986, a 

Pedagogia Multirracial, no estado do Rio de Janeiro. 

Na perspectiva da Pedagogia Multirracial, a escola deve ser considerada 

também o espaço de reapropriação da cultura produzida pelos grupos sociais e 

étnicos excluídos, pois, se este saber, considerado "infantil" e "popular", servir 

apenas como "ponto de partida" para se chegar ao "saber elaborado" das classes 

dominantes, não haverá a soma dos diferentes saberes, e, sim, a reprodução da 

dominação.  

Nessa proposta pedagógica, a escola deve deixar de ser o espaço de 

negação dos saberes, para enfatizar a afirmação da diferença, num processo em 

que os indivíduos e grupos sejam aceitos e valorizados pelas suas singularidades, 

ao invés de buscar a igualdade pela tentativa de anulação e inferiorização das 

diferenças. 

 
As propostas curriculares voltadas para as classes populares são 
ineficazes porque fortalecem o mito da democracia racial na medida 
em que não incluem, por exemplo, a História da África e das 
Civilizações Africanas, negando, assim, a identidade de pelo menos 
45% da população brasileira. (Silva, M., 2002, p. 29).  

 

Assim, para M. Silva (2002), a implementação da Pedagogia Multirracial 

implica: a)  trabalhar o patrimônio histórico e cultural dos grupos étnicos excluídos, 

numa perspectiva transdisciplinar, ou seja, em cada um dos componentes 

curriculares, pois é através do universo simbólico que a escola mantém os valores 

racistas da sociedade abrangente; e b)  incluir nos currículos da Educação Básica, 

nos currículos dos cursos de formação de professores(as), nos currículos da 

Educação de Jovens e Adultos e nos currículos dos cursos de licenciatura o saber 

fundamentado nos referenciais do povo brasileiro, sem excluir nenhuma 

contribuição. 

Com essas considerações sobre a implementação da Pedagogia 

Multirracial, M. Silva (2002) observa que essa tarefa não é tão difícil e árdua, pois, 

mesmo desconhecidos e não legitimados pela maioria da população, os valores 

africanos estão presentes no cotidiano brasileiro, tanto nas artes, como na religião, 

na organização social, na história e na visão de mundo. As culturas 

                                                           
33 Graduada em Letras e Mestre em Lingüista pela UFRJ. 



 126

afrodescendentes estão profundamente internalizadas no "inconsciente coletivo" dos 

brasileiros, independente da etnia, ou classe social. A própria língua que falamos é 

um Português africanizado e/ou um aportuguesamento das línguas e falares 

africanos. 

 
A quantidade de palavras e expressões iorubás é notável no 
Nordeste, especialmente no vocabulário usado na culinária baiana. 
Pesquisas específicas e comparações com os idiomas bantos da 
África, revelam não apenas semelhanças nas palavras, mas também 
no seu uso. Palavras como fubá (farinha de milho), mocambo 
(comunidade de escravos fugidos), samba e maxixe (danças 
brasileiras) provém diretamente de idiomas bantos. (DAVIS, 2000, p. 
27). 

 

Há um entrelaçamento inseparável de aspectos que, somados, 

constituem a totalidade histórico-existencial e metafísica, que entendemos como 

sendo a cultura nacional, o que não pode de nenhum modo ser confundido com 

democracia cultural. Portanto, a marca da cultura africana na cultura brasileira não é 

monolítica. Muitos costumes diferentes de vários grupos étnicos africanos sofreram 

mudanças com o contato entre eles e com o contexto da realidade social.   

A "ideologia do branqueamento", ou da europeização, vem banalizando 

os critérios de auto-identificação do povo brasileiro. Ao definir a cultura brasileira 

como uma cultura mestiça ou sincrética, caracteriza-se recalcamento da presença 

do contingente afrodescendente e seu processo civilizatório no contexto nacional, 

aparecendo a cultura brasileira como absorvida ou tendente à absorção pelo 

predomínio da etnia branca e/ou pelos padrões culturais eurocêntricos.  

Esse esforço de europeização, que também submeteu e desqualificou as 

culturas indígenas, acabou por inferiorizar as formas de expressão popular mais 

genuinamente brasileiras, que hoje se mantêm apenas como folclore, concebidas 

como algo estático e tradicional, sem nenhuma função social. 

As dificuldades dos(as) professores(as) em lidar com o problema do 

racismo nas salas de aula deve-se, entre outros fatores, ao total desconhecimento 

da existência de material bibliográfico especializado que os oriente sobre a 

participação do afrodescendente na história e na sociedade brasileira. O 

desconhecimento da existência do racismo ou a insensibilidade em relação a ele, a 

falta de orientação da escola para que possa abordá-lo de forma democrática e sem 

preconceitos e a expectativa que os(as) professores(as) têm em relação às crianças 
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pobres e afrodescendentes é que vão determinar a atuação destes e que 

concorrerão para a confirmação dessa expectativa, no momento da avaliação. 

Consciente de tais dificuldades, M. Silva (2002) encaminha algumas 

sugestões relativas à formação do professor, que contemplam, de alguma forma, o 

pensamento de alguns setores acadêmicos e de educadores que se dedicam a 

aprofundar essa questão: 

a) integração de conteúdos interdisciplinares relativos à experiência africana e 

afrodescendente, elaborados desde uma perspectiva do Movimento Negro 

nos cursos de formação de professores; 

b) realização de cursos, encontros, seminários, palestras e outras atividades 

que transmitam uma visão geral e atualizada dos povos e países africanos e 

uma compreensão global da dinâmica das culturas africanas; 

c) esclarecer e discutir o conteúdo racista da literatura escolar existente; 

d) confecção de material didático adequado, como cartilhas, textos, cartazes 

anti-racistas, filmes, slides e vídeos; 

e) formular novas maneiras de abordar as experiências africanas e 

afrodescendentes de acordo com as experiências do local; 

f) considerar a integração escola-comunidade; 

g) considerar a articulação com entidades do Movimento Negro para troca de 

experiências; 

h) considerar a articulação da participação da comunidade afrodescendente e 

afins federais, estaduais e municipais; 

i) considerar a integração com as universidades e com pesquisadores que lidam 

com a temática das relações interétinicas.  

M. Silva (2002) diz que, ao tentar recuperar para os(as) educadores(as) a 

possibilidade de repensar com autonomia os fundamentos da Pedagogia Multirracial, 

acredita estar abrindo o caminho para a construção de uma prática pedagógica 

pautada no compromisso com a formação de uma cidadania mais verdadeira, 

porque não excludente em relação aos diferentes grupos étnicos que compõem a 

sociedade brasileira. 

Portanto, os educadores militantes não só reinvidicam seus direitos no 

âmbito do Movimento Negro, mas também penetram nos sistemas de ensino 

influenciados pelas condições precárias da educação dos afrodescendentes . 
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3.4 O ENGAJAMENTO POLÍTICO DOS EDUCADORES DO MOVIMENTO NEGRO 

 

Apesar do trabalho incipiente da maioria das escolas para sanar os 

problemas relativos à cultura e à identidade do aluno afrodescendente e do combate 

ao racismo, o Movimento Negro sempre evidenciou o processo de educação formal 

e informal como responsável pela inclusão diferenciada e inferiorizante dos 

afrodescendentes.  

Diante de toda essa problemática envolvendo a educação dos 

afrodescendentes, há um segmento no interior do Movimento Negro que trabalha 

especificamente o aspecto relacionado à educação escolar, os educadores 

militantes.  

O engajamento político dos educadores no Movimento Negro sucede em 

quase todas as entidades desse Movimento (CUNHA JÚNIOR; GOMES, 2003). À 

partir da década de 1990, surgiram mais grupos de consciência negra nos sindicatos 

de educadores e Núcleos de Estudos Afro-brasileiros (NEAB's) nas universidades 

públicas. Com estes é fortalecida a preocupação com o ingresso de 

afrodescendentes nas universidades, produzindo um movimento de cursinhos pré-

vestibulares para negros e carentes (ANDRADE; FONSECA, 2002). 

Existe também, por parte dos educadores militantes, cuidado com a 

formação do povo afrodescendente no contexto da política educacional subordinada 

ao neoliberalismo, que exclui cada vez mais os afrodescendentes por serem também 

a maioria pobre e com maior dificuldade para competir com as camadas socialmente 

mais privilegiadas.  

A luta dos educadores militantes do Movimento Negro acontece tanto pela 

igualdade de oportunidades de acesso e permanência na escola, e da busca pela 

qualidade da escola pública em todos os níveis, quanto pela questão didática e 

pedagógica dos conteúdos que precisam estar voltados também para a realidade 

dos afrodescendentes brasileiros. Isto se reflete na política de formação de 

educadores, o que requer desses atores sociais muito esforço para resistir às 

pressões políticas para a reprodução das relações sociais de produção capitalista. 

No âmbito dessa luta e postura política e profissional é que a articulação 

entre formação de professores e diversidade étnico-cultural pode ser entendida 

como importante desafio para o campo da educação e como mais uma competência 

pedagógica a ser construída e praticada pelos educadores (GOMES; SILVA, 2002). 
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Esse desafio é enfrentado por diversos educadores cuja prática pedagógica ocorre 

em virtude da história de vida, pertencimento étnico/racial, desejo e experiências 

cotidianas que impulsionam a sua sensibilidade diante da diferença, trazendo-lhes 

de forma contundente a importância da inserção desse debate na prática escolar. 

Para M. A. Silva (2001), recentemente duas linhas de ação evidenciam-se 

no Movimento Negro: a formação de educadores para o combate ao racismo e a 

produção de recursos didático-pedagógicos para discussão do racismo, da 

discriminação racial e das desigualdades geradas por eles. Acrescentamos o fato de 

que, na formação de educadores, também se evidenciam a pesquisa e o ensino da 

história e cultura afrodescendente e afro-brasileira, pois o desconhecimento oficial 

desses temas por parte das escolas de todos os níveis também produz preconceitos. 

Dentro dessa postura militante acadêmica de busca de superação desses 

problemas, podemos mencionar a criação, em 1999, do concurso de dotações para 

pesquisa “Negro e Educação”, promovido pela Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Educação (ANPED) e Ação Educativa, financiado pela 

Fundação Ford34, que teve a quarta edição em 2005. Mais do que financiar projetos, 

pretenderam seus organizadores suprir a lacuna de pesquisa sobre negro e 

Educação e incentivar a criação de linhas de pesquisa relativas à problemática em 

questão, assim como propiciar condições para formação de pesquisadores 

iniciantes. 

Podemos fazer referência também aos congressos brasileiros de 

pesquisadores negros, programados para acontecer a cada dois anos, desde o ano 

2000.  
Esses congressos têm como objetivo dar visibilidade a uma produção 
acadêmica orientada pela experiência afro-brasileira, marcadamente 
subjugada dentro e fora das instituições de ensino, e atestar a 
riqueza e a pluralidade dos diversos estudos apresentados, 
representativos de pesquisas em diferentes estágios, áreas e regiões 
do País (BARBOSA ET AL, 2003) 
 
 

                                                           
34 Desde 1980, a Fundação Ford elaborou seu programa sobre o tema da afrodescendência no Brasil 

interativamente com o Movimento Negro e seus aliados (brasileiros) acadêmicos e ativistas. A 
questão dos afrodescendentes tem sido importante no Brasil ao longo de seus 500 anos de história, 
e a decisão da Fundação Ford de trabalhar nessa área tem sido uma resposta às necessidades 
prementes e reais no Brasil. A Ford é o maior suporte financeiro das organizações do Movimento 
Negro no Brasil e o maior apoio filantrópico das pesquisas sobre relações étnico-raciais, 
principalmente através de seus programas de direitos humanos. Outras fundações norte-
americanas, incluindo MacArthur, Rockefeller e Kellogg, apóiam essa área em escala muito menor. 
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Nesses congressos, foi instituída a Associação Nacional de 

Pesquisadores Negros (ABPN) em 2004, que tem como objetivo principal congregar 

estudiosos que tratem da problemática racial, ou se identifiquem com os problemas 

que afetam a população negra no Brasil. 

Outra iniciativa importante foi a criação, em 2001, do Programa Políticas 

da Cor na Educação Brasileira (PPCor), um núcleo de estudos e de intervenção 

social voltado para o desenvolvimento de pesquisas e para o apoio a iniciativas 

destinadas ao acesso e à permanência de populações sub-representadas nas 

universidades, em especial os afrodescendentes. O PPCor tem se fortalecido como 

uma referência nacional na luta pela promoção de políticas de ação afirmativa para 

democratizar o ensino superior nas universidades públicas do Brasil. Ao lançar o 

Concurso Nacional Cor no Ensino Superior, em parceria com a Fundação Ford, esse 

programa financiou e acompanhou vinte e sete projetos de ação afirmativa, previstos 

para serem desenvolvidos entre 2002 e 2003, em dezesseis estados do Brasil35.  

As iniciativas apresentadas no concurso tiveram o mérito de tornar pública 

uma variedade de ações possíveis de serem desenvolvidas por distintas agências 

sociais entre elas as Organizações do Movimento Negro, os NEAB's, instâncias 

governamentais, associações comunitárias, instituições religiosas e ainda os 

movimentos sociais. Outro fato importante, também em 2001, foi a criação do Grupo 

de Estudos “Afro-brasileiros e Educação”, na ANPED. 

Em dezembro de 2003, em Brasília, o Programa Diversidade na 

Universidade promoveu o seminário “O Negro no Ensino Médio”. O evento reuniu 

especialistas de todo o País e professores vinculados à articulação de educadores 

negros que trabalham com a temática história e cultura afro-brasileira. 

Representantes dos NEAB's e do Movimento Negro trocaram experiências e 

discutiram a implantação da Lei 10.639 e políticas de acesso das populações 

afrodescendentes às instituições de Ensino Médio e Superior e de permanência 

nessas instituições.  

Ainda em 2003 foi instituída a Comissão Técnica Nacional para Assuntos 

Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros (CADARA) do Ministério da Educação 

(MEC). Atualmente, esta Comissão é composta por representantes das seguintes 

instituições: Secretaria de Alfabetização, Educação Continuada e Diversidade do 

                                                           
35 Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso, Mato Grosso do 
Sul, Pará, Maranhão, Goiás, Tocantins, Amapá, Alagoas, Santa Catarina, Pernambuco e Piauí. 
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MEC; Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial da Presidência da 

República; Secretaria Especial de Políticas para Mulheres da Presidência da 

República; Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República; 

NEAB's vinculados às universidades públicas, por região, e representantes da 

sociedade civil, também por região.   

O engajamento político dos educadores do Movimento Negro constitui 

uma prática pedagógica de combate à discriminação e ao racismo. É promovida por 

educadores militantes, em ações cotidianas, presentes em várias esferas do Poder 

Público e na interação que esses sujeitos mantêm com os movimentos sociais, 

rompendo os limites da sala de aula e projetando-se para o campo da política social 

e educacional. São professores da Educação Básica e da Educação Superior, 

pesquisadores, mestres e doutores, que elaboram textos, ministram cursos, 

palestras em congressos e encontros, procurando discutir os problemas da ineficácia 

da formação de professores e da falta de oportunidade educacional dos 

afrodescendentes. 

Essa postura de militância assumida pelos afrodescendentes atingiu o 

Movimento Negro de vários estados. O Movimento Negro se organiza na luta contra 

o racismo por intermédio de várias linhas de atuação, dentre elas podemos citar: a 

militância dentro da Academia, com o surgimento dos NEAB's e da militância pela 

ação cultural com a criação dos grupos afroculturais brasileiros. 

 

 

3.4.1. OS NÚCLEOS DE ESTUDOS AFRO-BRASILEIROS (NEAB’S) 

 

 

Em todos os estados brasileiros, temos referências de militantes que 

dialogam com as universidades e realizam trabalhos em prol da conscientização da 

importância de discussão das questões referentes ao racismo e da inclusão da 

história e da cultura africana nas instituições de ensino.  

A história do Movimento Negro e sua relação com a universidade estão 

ligada à criação do Centro de Estudos Afro-Orientais (CEAO), criado em 1959 pelo 

professor George Agostinho da Silva, que era ligado, inicialmente, à Reitoria da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), não possuindo, como hoje, autonomia 

administrativa e acadêmica (TELES, 2004). Atualmente, o CEAO é um órgão 
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suplementar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da UFBA. Localizado no 

principal logradouro do Pelourinho, ele mantém um profundo relacionamento com os 

baianos, pois se dedica a estudar a vida, o sofrimento e as lutas dos 

afrodescendentes. 

O CEAO realiza pesquisas sobre as comunidades negras em nosso país, 

assim como suas origens na África e os seus pesquisadores são professores da 

UFBA. Suas atividades também estão voltadas para o ensino, por meio de cursos de 

graduação e de pós-graduação, e publicações como a revista Afro-Ásia, além disso, 

fazem convênios com diversas universidades estrangeiras, algumas norte-

americanas, e também com a Universidade de Ilê Ifé, da Nigéria. Com esses 

convênios recebem pesquisadores visitantes por um determinado período. O Centro 

recebe apoio da Fundação Sephis, da Holanda, e da Fundação Ford. 

É relevante destacar que, em 1965, foi criado o Centro de Estudos e 

Cultura Africana na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 

Universidade de São Paulo (FFLCH/USP), hoje denominado Centro de Estudos 

Africanos (CEA). Somente em 1969 o CEA obteve autorização para seu 

funcionamento. Esse Centro tem por finalidades principais promover, incentivar e 

difundir a realidade africana através de atividades de pesquisa, ensino, extensão e 

publicações no âmbito da USP e da sociedade como um todo. 

Nesse processo, foi importante também a criação do Centro de Estudos 

Afro-Asiáticos (CEAA), em janeiro de 1973, na Universidade Cândido Mendes, no 

Rio de Janeiro, dirigido por José Maria Nunes Pereira (D'ADESKY, 2006), na época, 

assistente do professor Cândido Mendes na disciplina Sociologia Africana, na 

Pontifícia Universidade Católica (PUC) do Rio de Janeiro. No início, o CEAA era 

freqüentado por universitários afrodescendentes e por membros do Movimento 

Negro, que organizavam grupos de estudos aos sábados, cuja freqüência passou a 

atingir quase uma centena de pessoas.  

Essa movimentação no coração da República de Ipanema (onde estava 

localizado o CEAA) suscitou a desconfiança do Regime Militar, que interferiu nas 

reuniões. Entretanto, Cândido Mendes resitiu às pressões, e, a fim de dar 

continuidade com mais respaldo às atividades do CEAA, em 1980 contratou, entre 

outros pesquisadores afrodescendentes de renome nacional, o historiador Joel 

Rufino dos Santos (D'ADESKY, 2006). 
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Publicações como a Revista Estudos Afro-Asiáticos juntamente com 

Cadernos Negros e os textos de História publicados por Abdias Nascimento são uma 

importante contribuição impressa do CEAA para os pesquisadores interessados na 

temática. 

Em 15 de março de 2002, o CEAA transformou-se no Centro de Estudos 

Afro-Brasileiros (CEAB) como desdobramento de um dos programas do CEAA. O 

CEAB é uma continuidade do projeto iniciado em 1973, absorvendo a experiência, a 

história e parte do acervo e da capacidade técnica e intelectual que tornaram o 

CEAA uma referência importante para todos os interessados em conhecer e 

pesquisar as temáticas ligadas aos afrodescendentes.  

As mulheres afrodescendentes também têm um papel fundamental no 

desenvolvimento da educação escolar, na introdução da militância negra nas 

universidades brasileiras e na criação dos NEAB's. Dentre elas, podemos citar Lélia 

Gonzales36, que introduziu o olhar e o pensamento da mulher negra no ensino da 

sociologia brasileira. Ao seu lado, temos a pesquisadora Beatriz Nascimento37, do 

grupo André Rebouças da Universidade Federal Fluminense. 

Merece também destaque especial Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva. 

Professora da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar), uma das fundadoras 

do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFSCar, possui um rico histórico de 

contribuições acadêmicas e políticas na luta do Movimento Negro, principalmente na 

área da Educação do Negro no Brasil, o que resultou na sua indicação ao 

Presidente da República e ao Ministro da Educação, pelo Movimento Negro, para 

compor o Conselho Nacional de Educação (CNE) na Câmara de Educação Superior, 
com mandato de 2002 a 2006. Como Conselheira, foi bastante atuante, 

principalmente ao elaborar o Parecer CNE/CP 3/2004 e respectiva Resolução 

CNE/CP 1/2004, que tratam das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

                                                           
36 Graduada em História e Filosofia pela UERJ, estudou Comunicação pela UFRJ e Antropologia 

Social pela USP, Lélia soube usar o espaço acadêmico para desenvolver pesquisas temáticas 
relacionadas à mulher e ao afrodescendente. Foi Diretora do Departamento de Sociologia e 
Política da PUC do Rio de Janeiro. Participou da fundação de várias organizações de defesa do 
afrodescendente, entre eles o Movimento Negro Unificado (MNU), Instituto de Pesquisas das 
Culturas Negras (IPCN), e Coletivo de Mulheres Negras N´Zinga. Faleceu, em 1994, aos 59 anos. 

37 Historiadora, professora universitária, estudou na Escola de Comunicação da UFRJ. Foi professora 
do Instituto Superior de Estudos Brasileiros e Internacionais (ISEB) e da UERJ. Estudiosa do 
fenômeno quilombista, publicou vários textos sobre o assunto. Faleceu em 1995, aos 53 anos. 
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das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana.  

Embora pareça redundante é necessário reforçar que esses documentos 

têm relevância, primeiramente, por atenderem à reivindicação secular do Movimento 

Negro; por abrangerem todos os níveis do sistema de ensino, da Educação Infantil 

ao Ensino Superior; e, finalmente, pela avaliação positiva manifestada por parte da 

população afrodescendente e por muitos educadores, além da valorização 

internacional, o que levou a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade do Ministério da Educação (SECAD/MEC) a traduzi-lo para o Inglês, 

para o Espanhol e para o Francês.  

Outros intelectuais afrodescendentes engajados na luta acadêmica 

bastante reconhecidos são destacados por D’Adesky (2006, p. 141-142): 

 
Da velha guarda, Kabengele Munanga conseguiu, a duras penas, 
expandir a questão afro-brasileira na Universidade de São Paulo 
(USP), assim como João José Reis, da Universidade Federal da 
Bahia, pôde renovar os estudos históricos com a sua famosa 
contribuição sobre a revolta dos Malês em Salvador. Há que se 
mencionar também o incansável Henrique Cunha Júnior, um dos 
maiores defensores da inclusão das disciplinas História e Cultura 
Afro-brasileira no currículo escolar do ensino fundamental e médio, 
nas instituições oficiais e particulares. Ao seu lado despontam Hélio 
Santos e Hédio Silva Júnior como dois importantes precursores no 
Brasil do debate sobre a instauração de políticas de ação afirmativa 
em prol da população afrodescendente. 

 

Nos últimos vinte anos, uma nova geração de intelectuais 

afrodescendentes está se formando, e levando à criação e ao fortalecimento dos 

NEAB's em universidades brasileiras. 

Segundo documentos (memórias de reuniões e relatórios de viagens) do 

professor Ruy Póvoas, coordenador do Núcleo de Estudos Afro−Baianos Regionais, 

KÀWÉ da Universidade Estadual de Santa Cruz  (UESC), Departamento de Letras e 

Artes, a  primeira reunião formal dos NEAB's aconteceu no período de 22 a 24 de 

abril de 2001, em Brasília, a convite da Fundação Cultural Palmares (FCP) em sua 

sede. Os contatos com os membros dos NEAB's foram realizados pelo Centro de 

Estudos Afro-Orientais da UFBA, a quem a FCP delegou poderes para tanto. Essa 
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reunião teve como principal eixo norteador o intuito de fortalecer o intercâmbio entre 

os NEAB's e estreitar as relações entre estes e a FCP. 

Em 2002, a realização de projetos por intermédio do PPCOR do 

Laboratório de Políticas Públicas da UERJ favoreceu a aproximação e o intercâmbio 

de idéias e experiências entre os pesquisadores dos NEAB's. Esse processo 

originou o I Encontro Nacional sobre Ações Afirmativas nas Universidades Públicas 

Brasileiras, ocorrido na Universidade de Brasília, em dezembro de 2002. 

Esse Encontro formou parte do I Fórum “Diversidade na Universidade”, 

realizado em Brasília, e organizado pelo Programa do mesmo nome, ligado à 

Secretaria de Ensino Médio do Ministério da Educação. O evento congregou 

dezenove professores (dezessete dos quais são negros) responsáveis pelos NEAB's 

de quatorze universidades públicas brasileiras38 e de duas universidades privadas39 

(CARVALHO, 2003).  

A partir dos NEAB's existentes, surgiu a iniciativa de uma articulação 

maior entre esses núcleos de pesquisadores. Em 2004, em uma Reunião de 

Trabalho para discutir estratégias de acompanhamento e monitoramento da 

implantação do Parecer CNE/CP 3/2004, organizado pelo NEAB da Universidade 

Federal de São Carlos, e coordenado pela Profa. Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva, então conselheira do CNE. Entre as estratégias discutidas, aventou-se a 

possibilidade de organização de um Consórcio de NEAB's como instrumento de 

fomento de políticas públicas, em especial as políticas de ação afirmativa na 

educação.  

Ainda em 2004, durante o III Congresso de Pesquisadores Negros, em 

São Luís, Maranhão, contando com o apoio da organização do evento, foram 

realizadas várias reuniões que levaram à elaboração de uma minuta de protocolo de 

cooperação entre universidades, com a intermediação dos NEAB's.  A tarefa 

fundamental da articulação era o fortalecimento institucional desses espaços 

acadêmicos, através da cooperação e intercâmbio acadêmico, definição de uma 

agenda comum de trabalho e busca coletiva de financiamento. 

Segundo o professor Ruy Póvoas, dessa reunião participaram parceiros 

importantes, entre eles, Prof. Valter Silvério, Profª. Andréa Lisboa, o Sr. Ivair dos 

                                                           
38 UFG, UFPI, UNIFAP, UFMA, UNEB, UFSC, UFF, UFG, USP, UERJ, UFMG, UFAL, UDESC, UnB, 
e Ufscar. 
39 UCAM e PUC-Minas. 
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Santos, e prof. Paulino Cardoso que, no diálogo com entidades governamentais, 

colaboraram para o reconhecimento institucional do acordo e seu desdobramento 

em políticas públicas. O Prof. Paulino Cardoso considerou como frutos diretos desta 

articulação, no Ministério da Educação, o Acordo de NEAB's/MEC, sendo os 

primeiros frutos os Programas de Ações Afirmativas para a População Negra nas 

Instituições Públicas de Educação Superior40 (UNIAFRO I) em 2005 e (UNIAFRO II) 

em 2006, na Secretaria Especial de Direitos Humanos, em parceria com o Programa 

DST-AIDS do Ministério da Saúde, o Programa Brasil Afro-Atitude41.  

Em três anos de atividade, o Consórcio colocou em evidência um novo 

ator político na defesa de políticas de promoção de igualdade, criando possibilidades 

de intercâmbio, abrindo canais de parcerias e estimulando a criação de novos 

núcleos e grupos correlatos. O resultado é que, de pouco mais de uma dezena de 

núcleos em 2004, ultrapassou-se a marca dos cinqüenta núcleos interessados no 

Consórcio. 
Assim, com a contribuição dos pesquisadores dos NEAB's e da 

organização do Movimento Negro como um todo, as políticas de ação afirmativa na 

educação estão em processo de ampliação. "A ação cultural foi o suporte para as 

ações afirmativas nas universidades públicas brasilieras por meio das cotas para 

afrodescendentes. Os agentes culturais do Movimento Negro preparam a sociedade 

para a receptividade das políticas de reparação dos afrodescendentes." 

(RODRIGUES, 2006, p. 93). 

Não podemos deixar de mencionar a contribuição da política de inclusão 

de afrodescendentes nas universidades promovida pelos Cursinhos Pré-vestibulares 

para Negros e Carentes (PVNC) que já existem em quase todos os estados 

brasileiros apoiados pelos NEAB's e demais entidades do Movimento Negro. A 

história desses cursinhos é marcada pela luta de Frei David Santos, coordenador da 

ONG Educação e Cidadania de Afrodescendentes e Carentes (EDUCAFRO)42, que 

                                                           
40 O UNIAFRO é um Programa de Ações Afirmativas para a População Negra nas Instituições 
Públicas de Educação Superior promovido MEC, por meio da Secretaria de Educação Superior 
(SESu) e da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD). Visa apoiar 
e incentivar o fortalecimento e a institucionalização das atividades dos NEAB's ou grupos correlatos 
das instituições públicas de Educação Superior, contribuindo para a implementação de políticas de 
ação afirmativa voltadas para a população afrodescendente.  
41O Brasil Afro-Atitude, iniciado em fins de 2004, é um programa integrado de Ações Afirmativas para 
afrodescendentes do Ministério da Saúde com universidades que possuem programas de Ações 
Afirmativas para negros e que adotam o regime de cotas para acesso dessa população. 
42 A EDUCAFRO, rede de cursinhos pré-vestibulares comunitários, é uma obra social do Serviço 
Franciscano de Solidariedade (SEFRAS), Departamento da Província Franciscana da Imaculada 
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abriu as portas de universidades prestigiosas, como a PUC do Rio de Janeiro e de 

São Paulo, que concederam bolsas para negros e carentes. "Com seu exército de 

bolsistas e candidatos ao vestibular, sitiou a USP e a Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ)" (D'ADESKY, 2006, p. 143). 

Foi importante também a iniciativa do Coronel Jorge da Silva, em 2001, 

que influenciou o governador do Rio de Janeiro a assinar a lei pioneira sobre ação 

afirmativa, que possibilitou reservar vagas para afrodescendentes na Universidade 

do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Norte Fluminense. Em 2003, 

o antropólogo José Jorge de Carvalho também teve um papel fundamental na 

implementação das políticas de ação afirmativa na Universidade de Brasília (UNB), a 

primeira universidade federal brasileira a adotar o sistema de reserva de vagas para 

afrodescendentes. 

Todas essas contribuições de muitos intelectuais afrodescendentes e de 

alguns intelectuais brancos e organizações do Movimento Negro surtiram efeitos 

positivos que estão refletidos nos dados da última Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (Pnad) do período de 1992 a 2005. Esses dados mostram que o ingresso 

de pessoas que se declaram negras ou pardas (afrodescendentes para o Movimento 

Negro) no Ensino Superior subiu na última década de 18% para 30% nas redes de 

ensino pública e privada. Na rede pública, entraram 125 mil novos alunos negros e 

pardos contra 72 mil brancos. O crescimento ocorre desde 2001, quando o 

percentual era de 22% (NEGROS... 2006).  

Esses dados serviram de base para o estudo Trabalho docente e 

desigualdade racial no Brasil, divulgado pela Organização Internacional do Trabalho 

(OIT), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e pela Secretaria 

Especial de Políticas de Promoção da Desigualdade Racial (SEPPIR). 

Na avaliação da SEPPIR, a diminuição da desigualdade entre 

afrodescendentes e brancos no Ensino Superior se deve a vários motivos. Um deles 

é a adoção de políticas de ações afirmativas feitas por governos estaduais e pelas 

próprias universidades públicas, a partir de 2001, ano da Conferência das Nações 

                                                                                                                                                                                     
Conceição do Brasil, associação da sociedade civil sem fins lucrativos. Sua missão é promover a 
inclusão da população afrodescendente (em especial) e pobre (em geral) nas universidades públicas 
e particulares com bolsa de estudos, através dos serviços de seus voluntários e dos setores de 
trabalho de sua sede nacional em São Paulo, em forma de mutirão. A coordenação é feita pelos 
Frades Franciscanos e por uma equipe técnica composta por 12 gerentes, que articulam os serviços 
da Sede Nacional e dos 255 núcleos (unidades) de pré-vestibulares comunitários. Cf. EDUCAFRO 
(www.educafro.org,br 2007). 
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Unidas contra o Racismo. A criação do Programa Universidade para Todos (ProUni), 

que oferece bolsas particulares e sistema de cotas para o ingresso de estudantes 

afrodescendentes nas universidades públicas e privadas também foi de grande 

importância. 

De acordo com a ministra da SEPPIR, Matilde Ribeiro, a política de cotas 

nas universidades é um dos principais expoentes das ações afirmativas implantadas 

no Brasil e já demonstra resultados positivos no cotidiano, uma vez que trinta 

universidades públicas adotam o sistema de reserva de vagas para 

afrodescendentes e indígenas. "As cotas contribuem decisivamente para que o 

crescimento econômico sustentável resulte em ampliação do acesso aos serviços 

sociais e ao mercado de trabalho de segmentos populacionais empobrecidos e 

historicamente discriminados." (NEGROS... 2006).  

 

 

3.4.2  OS GRUPOS AFROCULTURAIS BRASILEIROS 

 

 

Os grupos afroculturais brasileiros têm na cultura um importante elemento 

de resistência e de formação de núcleos do capital simbólico da consciência negra. 

Nas últimas décadas, a ação cultural ganhou destaque e tornou-se mobilizadora da 

ação pela cidadania dos afrodescendentes brasileiros. 

As formas utilizadas pela militância negra foram as mais diversificadas 

possíveis: cinema, música, artes plásticas, literatura e escultura. A influência africana 

e afro-americana foi fundamental no começo dos anos de 1980, com a influência 

caribenha. Porém, o contexto afrodescendente brasileiro original foi mantido e 

ampliado em diferentes estados da Federação. O Movimento Negro pôde, a partir da 

ação cultural, introduzir a idéia de um herói negro, Zumbi, e a revisão da história do 

Quilombo dos Palmares; devolveu a auto-estima a jovens afrodescendentes e 

milhares de nomes africanos foram colocados em crianças a partir da década de 

1980. Os blocos afros de Salvador foram fundamentais nesse processo de 

reafricanização do Brasil, através da política cultural (RODRIGUES, 2006). 

À partir de 1970, aconteceu uma revolução da emoção e da cultura 

afrodescendente, que a transformou em patrimônio político nacional. As ações 

culturais e suas mobilizações, tais como as marchas e caminhadas no dia 20 de 
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novembro, deram um novo herói nacional ao país, Zumbi dos Palmares, e abriram 

as portas para um ataque frontal ao racismo brasileiro.  

Um fato importante no processo de resistência afrodescendente foi a 

criação do Ilê Aiyê em 1º de novembro de 1974, em Salvador, o primeiro bloco afro 

do Brasil. Esse grupo fez uma articulação político-cultural, mediando, através da 

dança, do canto e da indumentária, mensagens que conduziriam ao orgulho de ser 

negro e das suas origens culturais, reconstruindo a auto-estima e identidade étnico-

racial do povo negro (SILVA, A., 2006). 

Os Programas educativos alternativos do Ilê Aiyê desempenham um 

papel importante na educação das crianças. Com a ajuda de educadores, o Ilê Aiyê 

desenvolve e publica vários livros e cartilhas educativas que enfatizam o papel dos 

afrodescendentes na história e na sociedade. Esses textos são extensões mais 

elaboradas das composições musicais do grupo, com o objetivo de educar os 

jovens.  

 
Ser membro do Ilê Aiyê está restrito aos negros, pois ele celebra a 
beleza negra, o cabelo negro e desenvolve ritmos que combinam 
com o samba, com os tambores religiosos das cerimônias do 
candomblé. Todos os números musicais do grupo são rigorosamente 
pesquisados e procuram educar os ouvintes a respeito do ‘mundo 
negro’, ao mesmo tempo em que os divertem. Na realidade, muitos 
ativistas negros de Salvador admitem com orgulho que, por meio das 
composições musicais do Ilê Aiyê, começaram a aprender sobre 
eventos históricos e heróis afro-brasileiros importantes, como Zumbi 
dos Palmares e a Revolta dos Búzios (DAVIS, 2000, p. 62).  

 

O Ilê consolidou sua atuação na área da educação a partir da criação do 

Projeto de Extensão Pedagógica, em 1995, embora já viesse desenvolvendo 

atividades na área de educação desde 1988, através da Escola Mãe Hilda. As outras 

duas iniciativas nesta área são a Escola de Música e Percussão Banda Erê, fundada 

em 1995, e a Escola Profissionalizante, fundada em 1997. Essas três escolas 

atendem, anualmente, em torno de 300 jovens e adolescentes, com três objetivos 

básicos: educação preventiva integral, etnicidade e iniciação profissional. No 

desenvolvimento destas ações o público alvo do Ilê é claramente definido: jovens 

afrodescendentes, moradores do bairro da Liberdade e adjacências, todos oriundos 

de famílias de baixa renda.  

Outro fato importante na história dos grupos afros no Brasil é o 

surgimento do Grupo Cultural Olodum, grupo de samba-reggae fundado em 25 de 
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abril de 1979. O Olodum é reconhecido como de utilidade pública municipal e de 

utilidade pública estadual, desde 1984. É uma ONG do Movimento Negro brasileiro 

que desenvolve ações de combate à discriminação racial, estimula a auto-estima e o 

orgulho dos afrodescendentes e defende e luta para assegurar os direitos civis e 

humanos das pessoas marginalizadas, na Bahia e no Brasil. O resultado do trabalho 

desenvolvido pelo Grupo Cultural Olodum é estimulador para outros grupos 

afrodescendentes.  

O Olodum fundou a Escola Criativa Olodum. Esta proposta, que teve 

início com o Projeto Rufar dos Tambores, nos idos de 1984, é pioneira na cidade de 

Salvador e teve como primeiro produto a Banda Mirim do Olodum, formada por 

crianças em situação de risco social e jovens com pouca qualificação para o 

mercado de trabalho, moradoras do Centro Histórico de Salvador, com idade 

variando entre sete e vinte e um anos. Possui como finalidade principal 

complementar os conhecimentos adquiridos no sistema formal de ensino, com 

informações que exercitem a prática da democracia, dos direitos do cidadão, tendo 

como referência suas próprias experiências de vida. 

A utilização dos tambores, da música e do ritmo como instrumentos de 

valorização e inclusão dessas crianças no universo da alfabetização e da cidadania 

foi e continua sendo a grande marca da Escola Criativa Olodum. Para tanto, a 

primeira medida adotada pelos dirigentes da Escola foi vincular a participação na 

Banda, que era disputada por mais de 300 crianças, à presença e ao desempenho 

que elas obtinham na escola formal. Isto não só ajudou a manutenção das crianças 

na escola, como possibilitou uma maior integração entre o trabalho que o Olodum 

desenvolvia de combate ao racismo e a escola pública.  

Atualmente, o projeto envolve educação, ciência e tecnologia, 

capacitando os jovens afrodescendentes para o mercado de trabalho, 

particularmente no campo artístico, utilizando a arte e a cultura como instrumentos 

para a construção de uma nova idéia de educação e de cidadania. A Escola Criativa 

Olodum foi e continua sendo uma referência de grande importância para o trabalho 

educacional nas entidades negras da Bahia e do Brasil. 

A partir do Ilê Aiyê e do Olodum, e muitas vezes simultaneamente, outros 

blocos afros foram criados na Bahia e no Brasil. Esses grupos afros têm programas 

sociais bem conhecidos que focalizam, sobretudo, a educação e a conscientização 

da população brasileira. Podemos registrar, entre dezenas de entidades, o 
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surgimento do Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), em 1979; do Centro de 

Defesa do Negro do Pará (CEDENPA), em 1982, e do Geledés - Instituto da Mulher 

Negra, em 1988, em São Paulo. 

Verificamos que a atuação dos grupos afroculturais e dos NEAB's no 

Brasil na área da educação é muito forte e acontece de maneira sistematizada. Ou 

seja, os educadores militantes possuem formação na área de atuação. São 

iniciativas sérias e comprometidas com as populações excluídas e marginalizadas 

socialmente e exercem um papel importante na conquista da cidadania por parte da 

população afrodescendente, em especial das crianças, o futuro do nosso grupo 

étnico na diáspora. Por isso, contam com o apoio institucional de órgãos do Governo 

Estadual, do Governo Federal e do Governo Municipal, além de empresas e 

fundações nacionais e internacionais. 

É essa atuação e experiência, da pedagogia do Movimento Negro em 

instituições de ensino de Teresina, Piauí, que abordaremos no Capítulo 4, que 

descreve a prática pedagógica do NEAB ÌFARADÁ e do Centro Afrocultural "Coisa 

de Nêgo". 
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4 A PRÁTICA PEDAGÓGICA DO MOVIMENTO NEGRO EM INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO EM TERESINA, PIAUÍ 

 

 

Neste capítulo, é analisada a prática pedagógica dos(as) educadores(as) 

do ÌFARADÀ e do Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" no contexto das instituições 

de ensino, identificando as estratégias metodológicas e as concepções pedagógicas 

subjacentes às referidas práticas, evidenciando suas contribuições ao processo de 

ensino e aprendizagem. Para tanto, caracterizamos o contexto de atuação dos(as) 

educadores(as) militantes desses grupos e as demandas das instituições de ensino, 

bem como descrevemos as práticas pedagógicas realizadas na área da educação 

escolar, evidenciando as estratégias metodológicas utilizadas nas mesmas. 

Analisamos, ainda, os materiais didáticos produzidos e utilizados pelos(as) militantes 

desses grupos na divulgação da cultura afrodescendente e no combate ao racismo. 

Para uma análise mais precisa, também necessitamos analisar as características da 

prática pedagógica do ÍFARADÁ e do Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 

apontadas pelos(as) alunos(as) e profissionais das instituições de ensino inseridas 

nas atividades.  

Para apresentarmos algumas características da prática pedagógica do 

ÌFARADÁ e do Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo", categorizamos os aspectos 

mais importantes dessa prática. São eles: 

a) as demandas das instituições de ensino e a descrição das práticas 

pedagógicas realizadas pelo ÌFARADÁ e pelo "Coisa de Nêgo; 

b) as estratégias metodológicas realizadas na área da educação escolar por 

esses grupos; 

c) as concepções pedagógicas subjacentes às práticas pedagógicas dessas 

entidades; 

d) o material didático utilizado e produzido pelos(as) militantes dos dois grupos 

pesquisados; 

e) as características apontadas pelos(as) docentes e pelos(as) discentes das 

instituições escolares inseridas nas atividades e pelos(as) educadores(as) 

militantes sobre a prática pedagógica dessas entidades do Movimento Negro. 

Na análise dos dados, os aspectos mais evidenciados como resultado do 

processo de inserção do Movimento Negro nas instituições de ensino formaram três 
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bases de contribuições ao processo de ensino e aprendizagem e serão expressas 

através dos seguintes eixos:  

a) afirmação da identidade cultural afrodescendente e melhoria da auto-estima; 

b) Socialização e Conscientização sobre o combate ao racismo e sobre a 

importância da História e Cultura Africana e Afrodescendente; 

c) aquisição de conhecimentos sobre as africanidades brasileiras. 

 

 

4.1 As demandas das instituições de ensino e a descrição das práticas pedagógicas 

realizadas pelo ÌFARADÁ e pelo Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 

 

 

Os dois grupos estudados trabalham com técnicas para elevar a auto-

estima e ampliar a conscientização de afrodescendentes. Cada grupo tem um viés 

condutor que atrai as demandas de atividades pedagógicas, como expressa o 

seguinte depoimento: “[...] nós descobrimos que tínhamos que usar a cultura como 

uma forma de atrair, então desde o começo do “Coisa de Nêgo” é isso, a gente faz a 

cultura como chama, mas sempre a gente fez pesquisa e sempre a gente fez 

trabalho.” (R. sexo masculino, 48 anos, Afrodescendente, Sujeito do "Coisa de 

Nêgo). 

Para os(as) educadores(as) militantes, o próprio nome dos grupos já é um 

instrumento pedagógico, como descrevem os seguintes integrantes: 

 
[...] nós radicalizamos [...] o nome é ‘Coisa de Nêgo’. Por que esse 
nome ‘Coisa de Nêgo’? Porque ‘Coisa de Nêgo’, até aquele 
momento, no estado, era algo negativo. Quando dizia ‘coisa de nêgo’ 
era coisa ruim, então nós pegamos esse nome ‘Coisa de Nêgo’ e 
fizemos uma desconstrução, e hoje nós somos respeitados em 
Teresina, no estado e no país, porque nós fizemos uma 
desconstrução da história [...] (R. sexo masculino, 48 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do "Coisa de Nêgo). 
 
O ÌFARADÁ é uma instituição das mais importantes dentro da 
Universidade Federal do Piauí, porque trabalha algo que ninguém 
quer mexer, ver e escutar, que é a questão racial [...] só por esse 
aspecto o ÌFARADÁ já tem uma ação pedagógica. Segundo, o 
significado do nome colocado na porta da sala Núcleo de Pesquisas 
sobre Africanidades e Afrodescendência já é outra ação pedagógica. 
E a visão, a imagem do núcleo através dos seus cartazes, da sua 
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história, também é outro ponto [...] (S. sexo masculino, 30 anos, 
Afrodescendente, Coordenador, Sujeito do ÌFARADÁ).  

 

O ÌFARADÁ tem sede em uma sala no Centro de Ciências Humanas e 

Letras da Universidade Federal do Piauí. O Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" é 

sediado em um Espaço Cultural na Rua Barroso, 786 no Centro da cidade. 

As duas associações do Movimento Negro selecionadas nesse estudo 

estão situadas em dois contextos diferentes, mas que se complementam, na medida  

em que possuem militância pedagógica, fornecem informações e contribuem para a 

educação de pessoas diante de suas práticas pedagógicas e dos instrumentos de 

trabalho que estão nas próprias sedes. As pessoas visitam as sedes dos grupos 

para aprofundar conhecimentos, consultando livros, revistas, observando cartazes, 

fotografias e baners, instrumentos musicais, estampas de tecidos, observando o 

canto, a dança e a percussão. A importância das pessoas conhecerem a sede da 

entidade é ressaltada por uma educadora militante: 

 
Antigamente, a gente vivia dando palestras, ministrando palestras 
nas escolas; hoje, a gente já tenta puxar as pessoas para o próprio 
grupo. O que é importante para a gente não é só ministrar as 
palestras, mas as pessoas conhecerem a entidade, porque dentro da 
própria sede existem alguns elementos que são educativos, como as 
pessoas chegam e vêem um painel de fotos com negros e negras, e 
ali você já tem um senso crítico com relação à aquelas fotos que 
estão ali, as próprias paredes do ‘Coisa de Nêgo’ têm os orixás... (H. 
sexo feminino, 37 anos, afrodescendente, Sujeito do “Coisa de 
Nêgo”). 
 

Na pesquisa, constatamos que as associações estudadas, por serem as 

pioneiras do Movimento Negro no Piauí, servem como referência para a criação de 

outras entidades, como os grupos afroculturais e núcleos de pesquisa. Além disso, 

devido ao trabalho já consolidado, existe grande demanda da sociedade civil e das 

instituições de ensino. 

 

 

4.1.1 Demandas das instituições de ensino 

 

Grande parte dos integrantes dos grupos pesquisados descreveu a 

maioria das atividades que desenvolvem como ainda muito aleatórias, ocorrendo em 
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momentos de comemorações folclóricas e datas simbólicas para o Movimento 

Negro43. 

As demandas das instituições de ensino, públicas e particulares, tanto da 

educação básica, quanto da educação superior, são, em geral, palestras, cursos, 

participação em seminários, encontros de pesquisa e congressos, além de 

orientações de projetos, trabalhos acadêmicos, debates, entrevistas para a imprensa 

(televisão, rádios e jornal), apresentações artísticas e oficinas. 

As palestras geralmente estão inseridas em um projeto. No caso das 

escolas da educação básica, a temática é discutida em semanas comemorativas, 

gincanas e datas importantes para a população e simbólicas para o Movimento 

Negro. O educador militante, comentou, abaixo, o seguinte:  

 
Normalmente elas pedem palestras e em datas já praticamente 
demarcadas, dia 13 de maio e 20 de novembro. São datas assim 
onde o Movimento Negro tem uma programação bem extensa, a 
imprensa tem uma necessidade de informação nessas datas. Mas 
dentro da universidade é mais constante, em virtude das disciplinas 
que orientam os alunos para fazerem trabalhos pesquisando sobre a 
questão do negro (W. sexo masculino, 29 anos, Afrodescendente, 
Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

As orientações feitas a trabalhos acadêmicos têm obtido resultados 

satisfatórios, que é comprovado por intermédio das avaliações positivas que são 

atribuídas a esses trabalhos acadêmicos pelas instituições de ensino.  

Segundo integrantes das duas instituições, está acontecendo um 

despertar maior para as pesquisas na área das relações étnico-raciais, visto que 

essas atividades aumentaram significativamente nos últimos anos. É o que 

identificamos na seguinte fala: 

 

                                                           
43 No dia 21 de março, comemoramos o dia Internacional de Luta contra a Discriminação Racial, em 

memória ao massacre que ocorreu no dia 21 de março de 1960, na cidade de Sharperville, na África 
do Sul, quando, durante uma manifestação pacífica contra o regime de segregação racial, forças 
policiais mataram 60 pessoas, inclusive crianças, e deixaram outros 186 feridos. Em 1976, a 
Organização das Nações Unidas (ONU) decretou o 21 de março como Dia Internacional de Luta 
pela Eliminação da Discriminação Racial. No dia 13 de maio, comemoramos o dia da abolição da 
escravatura. Graças à lei 5.046, artigo 5º, de 7 de janeiro de 1999, ficou instituído o dia 6 de 
setembro dia Estadual da Consciência Negra no Piauí, homenageando a piauiense Esperança 
Garcia, a primeira escrava a peticionar no Brasil através de uma carta escrita, no Piauí, em 6 de 
setembro de 1770, denunciando os maus-tratos e as desigualdades. 
Em 20 de novembro, comemoramos o dia nacional da Consciência Negra como homenagem a 
Zumbi, líder máximo do Quilombo de Palmares e símbolo da resistência negra, assassinado em 20 
de novembro de 1695. 
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Olha, em 15 anos eu acho que nós temos tido mudanças muito 
significativas. Uma das coisas que eu acho importante é o despertar 
das pessoas... eu acho que a gente tem contribuído nisso, nas 
escolas, as universidades elas buscam constantemente, e aí o 
pessoal começa a partir daí fazer as suas próprias teses a partir 
dessa problemática da população negra e tem crescido muito... (S. 
sexo feminino, 44 anos, Afrodescendente, Sujeito do “Coisa de 
Nêgo”). 

 

As duas organizações funcionam também como suporte para questões 

afetivas e emocionais. Muitos estudantes, quando se sentem discriminados ou se 

conscientizam da etnia afrodescendente, procuram a sede do "Coisa de Nêgo" e a 

sala do ÌFARADÁ em busca de apoio moral e troca de experiências, como descreve 

o seguinte educador militante: 

 
[...] no ÌFARADÁ, a gente já percebe como os alunos negros da 
universidade já sentem que isso aqui é sustentáculo para eles, um 
ponto de referência. Então, o ÌFARADÁ tem ajudado muito os alunos 
no seu processo de graduação, de uma maneira emocional, que isso 
é importante também, porque junta pessoas, e essas pessoas não 
ficam juntas em espaço nenhum, muitas vezes, não se reconhecem 
enquanto negro, vão se reconhecer aqui, quando chegam no 
ÌFARADÁ (B. sexo masculino, 38 anos, Afrodescendente, Sujeito do 
ÌFARADÁ).  

 

Ao longo da pesquisa de campo, realizamos observações participantes 

nos locais onde foram realizadas as atividades pedagógicas e nas sedes das 

entidades, acompanhando também assessorias a trabalhos acadêmicos. No quadro 

1, listamos a relação das atividades pedagógicas observadas em escolas, sindicato 

e TV; no quadro 2, apresentamos as atividades observadas em universidades; e, no 

quadro 3, as atividades observadas em eventos governamentais. 

 

 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA ENTIDADE 
 
▪ Oficina: Mama África: o que sabemos de lá? Tema: As principais áreas de 

procedência dos africanos no Brasil. ▪ Data: 23-24.03.2005. ▪ Local: Colégio 
“Notre Dame” (Teresina–PI). ▪ Promoção: Movimento Regional de Escola 
Moderna Norte e Nordeste e Colégio “Notre Dame”. (VIII Seminário do 
Movimento Regional de Escola Moderna Norte e Nordeste). 

 
ÌFARADÁ 

 
▪ Palestra: A representação do dia 13 de maio nos dias atuais. ▪ Data: 13.05. ▪ 
Local: Pátio do Colégio “Menino Jesus” (Teresina–PI). ▪ Promoção: Colégio 
“Menino Jesus”. 

 
ÌFARADÁ 
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▪ Palestra: A escravização dos Afrodescendentes no Brasil. ▪ Data: 13.05. 
Local: Sala de aula do Centro Educacional Integrado "Angelim". ▪ Promoção: 
Centro Educacional Integrado "Angelim". 

 
ÌFARADÁ  

 
▪ Projeto Poesia e Música: uma abordagem da influência da literatura social.  
▪ Data: 2005. Local: Colégio "Liceu Piauiense" (Teresina-PI). ▪ Promoção: 
Colégio "Liceu Piauiense". 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Projeto Interdisciplinar sobre Preconceito Racial. ▪ Data: 2005. ▪ Local: 
Colégio "Liceu Piauiense" e Instituto de Educação "Antonino Freire". 
▪ Promoção: Colégio "Liceu Piauiense". 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Projeto KZOMBA. ▪ Data: 09.04-21.05.2005. ▪ Local: Colégio "Madre Deus" e 
Auditório do Centro de Convenções de Teresina (Teresina–PI). ▪ Promoção: 
Colégio "Madre Deus". 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Programa de Televisão. Tema: Racismo. ▪ Data: 12.05.2005. ▪ Promoção: 
Programa "Anucha Melo" TV "Cidade Verde". 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Palestra: Educação Cidadã e a Diversidade Racial. (Encontro Estadual de 
Diretores do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Básica Pública do 
Estado do Piauí (SINTE)). ▪ Data: 4.02.2006. ▪ Local: Auditório da Colônia de 
Férias do Instituto de Previdência e Assistência do Estado do Piauí (IAPEP) 
(Luíz Correia–Piauí). ▪ Promoção: Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
Pública (SINTE)- Seção Piauí. 
 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

Quadro 1 - Relação de atividades observadas em escolas, sindicato e TV. 
Fonte: A autora. 
 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA ENTIDADE 

 
▪ Sessão Temática: Gênero, Raça, Etnia e Sexualidade (II Encontro de   Pesquisa do 

CCHL da UFPI). ▪ Data: 08-11.11.2004. ▪ Local: Centro de Ciências Humanas e 
Letras (CCHL)/UFPI (Teresina–PI). ▪ Promoção: Programa de Pós-graduação em 
Políticas Públicas da UFPI. 

 
ÍFARADÁ  

 
▪ Seminário: Educação e Diversidade Étnico-Racial na Universidade.   (Semana da 

Consciência negra na UFPI: Mesa-Redonda: Discutindo a Lei 10.639/2003. ▪ Data: 
16-19.11.2004. ▪ Local: Auditório do CCHL/UFPI (Teresina–PI). ▪ Promoção: 
ÌFARADÁ com apoio do Diretório Central dos Estudantes (DCE) da UFPI e 
Associação do Docentes da Universidade Federal do Piauí (ADUFPI). 

 
ÌFARADÁ   
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Grupos de Trabalho: Educação, Movimentos Sociais e Direitos Humanos e Educação 

e Políticas de Inclusão Social. Minicurso: Pesquisando a questão do Negro e da 
Educação Brasileira (II Cong. Internacional em Educação da UFPI e III Encontro de 
Pesquisa em Educação). ▪ Data: 15-17.12.2004. ▪ Local: Centro de Ciências da 
Educação(CCE)/UFPI (Teresina–PI).  

▪ Promoção: Programa de Pós-graduação em Educação da UFPI. 

 
ÌFARADÁ 
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▪ Debate: Cotas para Negros e Índios das Universidades Brasileiras. ▪ Data: 

06.05.2005. ▪ Local: Sala de Vídeo do CCE/UFPI. ▪ Promoção: Disciplinas História da 
Educação Brasileira, Legislação da Educação Básica e Didática Geral do Curso de 
Pedagogia da UFPI (Teresina–PI). 

 
ÌFARADÁ 
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Debate: As etnias na constituição de nossa identidade cultural (Festival Universitário 

de Artes (FUÁ)). ▪ Data: 15.06.2005. ▪ Local: Auditório do CCE/UFPI. ▪ Promoção: 
DCE/UFPI (Teresina–PI).  

 
ÌFARADÁ  

 
▪ Mesa Redonda: Políticas de cotas nas universidades. ▪ Data: 23.06.2005. ▪ Local: 

Auditório Central da Universidade Estadual do Piauí (UESPI), Campus "Torquato 
Neto". ▪ Promoção: Reitoria da UESPI. 

 
ÌFARADÁ 

 
▪ Curso de Formação Social e Política das Relações Raciais no Brasil. ▪ Data:  

24.06.2005 - 26.082005. ▪ Local: Sala de Vídeo do CCHL/UFPI (Te-resina–PÍ). 
▪ Promoção: ÍFARADÁ. (10 módulos, 40h/a).  

 
ÌFARADÁ 
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Palestra: Sistema de cotas para a comunidade afrodescendente. ▪ Data: 04.11.2005. 
▪ Local: UESPI, Campus "Clóvis Moura" (Teresina–PI).  
▪ Promoção: Disciplina Educação e Movimentos Sociais do Curso de Peda-gogia da 

UESPI. 

 
ÌFARADÁ 

 
▪ Palestra: Questões étnico-raciais nos meios de comunicação (V Semana de 

Psicologia da UESPI/ I Encontro Piauiense de História da Psicologia). ▪ Data: 
25.11.2005. ▪ Local: Auditório da Faculdade de Ciências Médicas (FACIME)/UESPI. ▪ 
Promoção: Curso de Psicologia da UESPI. 

 
ÌFARADÁ 

 
▪ Mesa-Redonda: Rediscutindo as relações raciais no Brasil. (VI Semana Acadêmica 

da Religare). ▪ Data: 30.11.2005. ▪ Local: Auditório da Faculdade Religare. ▪ 
Promoção: Direção da Faculdade Religare (Teresina– PI). 

 
ÌFARADÁ   
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Curso de Especialização Lato Sensu "Cultura afrodescendente e Educação 

Brasileira". ▪ Data: 06.2006 - 07.2007. ▪ Local: CCHL/UFPI. ▪ Promoção Pró-reitoria 
de Pesquisa e Pós-graduação da UFPI e ÍFARADÁ. 

 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

Quadro 2 - Relação de atividades observadas em universidades. (Continuação). 
Fonte: A autora. 
 

ATIVIDADE PEDAGÓGICA 
 

ENTIDADE
 

 
▪ Fórum Estadual: “Educação e diversidade étnico-racial”. ▪ Data: 13-

15.10.2004. ▪ Local: Rio Poty Hotel (Teresina–PI). ▪ Promoção: Ministério da 
Educação (MEC)/Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 
Diversidade (SECAD), Secretaria Estadual de Educação (SEDUC) e 
Movimento Negro Organizado do Piauí. 

 
ÍFARADÁ 
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ I Encontro do Grupo de Trabalho para inserção curricular das diretrizes 

curriculares para a educação das relações étnico-raciais e para o ensino da 
história e cultura afrobrasileira. ▪ Data: 9-10.12.2004. ▪ Local: Hotel Tropical 
da Bahia (Salvador–BA). ▪ Promoção: MEC/SECAD. 

 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Oficina 3: Educação - levantamento e discussão de Propostas e Diretrizes 

para a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial na Área de 

 
ÌFARADÁ 
"Coisa de 
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Políticas de Educação. (I Conferência Estadual de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial). ▪ Data: 24-25.02.2005. ▪ Local: Auditório do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) (Teresina–
Piauí). ▪ Promoção: Presidência da República/Secretaria Especial de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), Governo do Estado do 
Piauí/ Secretaria de Assistência Social e Cidadania (SASC)/Coordenação da 
Pessoa Negra do Piauí e Movimento Negro do Piauí. 

Nêgo" 

 
▪ Módulo "Políticas públicas" (Projeto “Consórcio da Juventude”, Programa do 

Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)). ▪ Data: 03.2005. ▪ Local: 
Teresina–PI. ▪ Promoção: Presidência da República/MTE, organizações não-
governamen-tais (ONG's) e movimentos sociais. 

 
ÌFARADÁ 
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ Disciplina: Leitura e Escrita (Projeto “Consórcio da Juventude”, Programa do 

MTE. Módulo Corte e Costura "Tecendo Ideais"). ▪ Data: 03.05. ▪ Local: 
Teresina–PI. ▪ Promoção: Presidência da República/ MTE, ONG's e 
movimentos sociais. 

 
IFARADÁ 

 
▪ Palestra: Raízes africanas. ▪ Data:: 09.11.2005. ▪ Local: Casa de Zabelê 

(Teresina–PI). ▪ Promoção: Coordenação da "Casa de Zabelê". 

 
IFARADÁ 

 
▪ Mesa-Redonda: Educação do campo na construção do comércio e consumo 

solidários em áreas de reforma agrária e de comunidades quilombolas. (II 
Feira Piauiense de Produtos da Reforma Agrária e Comunidades 
Quilombolas (FERAPI)). ▪ Data: 10-13.08.2005. ▪ Local: Central de 
Artesanato "Mestre Dezinho". ▪ Promoção: Secretaria de Desenvolvimento 
Rural do Piauí, Programa de Combate à Pobreza Rural (PCPR), 
Coordenação da Pessoa Negra do Piauí, SEDUC - Educação do Campo, 
Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 

 
ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

 
▪ I Seminário de Juventude Negra Piauiense: construindo ações afirmativas.  
▪ Data: 7-8.12.2005. ▪ Local: Bairro Dirceu Arcoverde (Teresina–PI).  
▪ Promoção: Governo do Estado do Piauí/ Coordenação da Pessoa Negra do 

Piauí/ SEDUC - Educação do Campo, Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" e 
Movimento Negro do Piauí. 

 

ÌFARADÁ  
"Coisa de 
Nêgo" 

Quadro 3 - Relação de atividades observadas em eventos governamentais. 
Fonte: A autora. 
 

Além da observação participante, entrevistamos alunos(as) e 

professores(as), gravamos palestras, fizemos fotografias e solicitamos ao público de 

algumas dessas atividades pedagógicas que respondesse a um questionário. 

Percorremos vários espaços de instituições de ensino, acompanhando a trajetória e 

prática pedagógica dos(as) educadores(as) militantes, sujeitos desse estudo. 

A seguir detalharemos algumas atividades pedagógicas realizadas 

pelos(as) educadores(as) militantes. 
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4.1.2 Descrição das práticas pedagógicas realizadas na área da Educação pelo 

ÌFARADÁ e pelo Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 

 

 

Na análise do conjunto de atividades observadas nos eventos citados, 

podemos inferir que os modos de inserção realizados pelos grupos do  Movimento 

Negro nas atividades pedagógicas foram por intermédio de solicitações formais das 

instituições organizadoras.  

A maioria das solicitações das instituições de ensino teve como 

perspectiva e preocupação a denúncia e explicitação dos mecanismos sociais 

criados historicamente para discriminar os afrodescendentes e o interesse pelo 

conhecimento da história e da cultura afrodescendente. Tal perspectiva se 

desenvolveu por intermédio de várias discussões envolvendo a importância do 

processo da educação escolar como veículo de combate ao racismo. 

Durante o VIII Seminário do Movimento Regional de Escola Moderna 

Norte e Nordeste, na oficina Mama África: o que sabemos de lá?, promovida pelo 

Colégio “Notre Dame”, escola da rede particular de ensino, o tema foi As principais 

áreas de procedência dos africanos no Brasil. Na oficina, foi utilizado material 

bibliográfico inédito para o público composto por dez profissionais, incluindo 

professores(as) da Educação Infantil e do Ensino Fundamental e coordenadoras 

pedagógicas.  

A educadora explicou que "O Continente africano é pouco estudado no 

Brasil. Isso acontece por três fatores: não temos gente competente para ensinar, há 

muito preconceito e falta material didático. Precisamos formar uma massa crítica que 

permita, mais adiante, a produção de mais livros didáticos. Estudar África não é uma 

questão para negros, é uma questão para brasileiros. Os negros precisam resgatar 

esses estudos para reconstituir sua história, que é, ao mesmo tempo, uma 

reconstituição da história brasileira". A educadora militante44 fez comparações entre 

Guiné Bissau, Brasil e Senegal e explicou também sobre a identificação das etnias 

africanas através dos traços fenotípicos. Como recurso didático a militante utilizou 

transparências e como recurso metodológico, exposições e discussões dialogadas, 

problematização, relato de experiências, ilustrações e exemplificações. Verificamos 

                                                           
44 A educadora militante é africana de Guiné Bissau, estudante de convênio do Curso de Ciências 

Sociais da UFPI. 
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que houve efetiva participação dos profissionais da educação por intermédio de 

questionamentos. 

Já no Colégio "Menino Jesus", outra escola da rede particular, através de 

exposições e discussões dialogadas e problematizações e exemplificações, foi 

discutida a representação do dia 13 de maio, enfocando a situação dos 

afrodescendentes nos dias atuais. A atividade foi realizada no pátio da escola e teve 

como público cerca de setenta alunos da Educação Infantil e do Ensino 

Fundamental, no turno matutino, contando também com a participação de quatro 

professores da escola. 

A palestra realizada no Centro Educacional Integrado "Angelim" foi 

solicitada pelos(as) alunos(as). Contou com a participação de um educador e uma 

educadora que, utilizando exposições e discussões dialogadas, problematizações, 

exemplificações, relatos de experiências e estudo do meio, discutiram sobre a 

escravização dos afrodescendentes, explicando sobre a abolição da escravatura, o 

preconceito racial e o racismo, contextualizando, por intermédio de dados 

estatísticos, a situação dos afrodescendentes na atualidade. O público era composto 

por cerca de cinqüenta adolescentes que cursavam o Ensino Médio e três 

professores, no turno vespertino. Houve ampla participação dos(as) alunos(as), que 

questionaram sobre o racismo. O tema do sistema de cotas para afrodescendentes 

nas universidades está presente quase em todas as palestras, como afirma a 

educadora abaixo: 

 
Ultimamente, política das cotas é uma coisa que veio assim... você 
vai e sai daqui falando da política das cotas ou estão te chamando 
para falar. Virou a ‘febre’ porque é uma coisa polêmica e não me 
estranha, porque estamos numa sociedade que se diz democrática 
racialmente e uma sociedade também que é racista... então eu acho 
bom criar polêmica, o que eu não acho bom é ficar isso sendo 
silenciado, falando [...] você vai influenciando essa pessoa para 
repensar, para pesquisar e parar e ver e rever os seus conceitos em 
relação ao negro na sociedade brasileira, porque eu costumo dizer 
que vestibular não é mérito, é circunstancial, depende do momento 
que você está bem e fazer essa prova e passar em primeiro lugar [...] 
Eu já vi alunos que passaram em terceiro lugar na Universidade 
Federal e trancaram o curso, não conseguiram... tentamos mostrar 
isso para as pessoas. (A. sexo feminino, 30 anos, Afrodescendente, 
Sujeito do ÌFARADÁ). 
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No Encontro Estadual de Diretores do SINTE, foi proferida a palestra 

Educação cidadã e a diversidade racial: Lei 10.639/2003. A educadora militante do 

ÍFARADÁ discorreu sobre os seguintes assuntos: a educação dos afrodescendentes; 

as Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB’s) e a diversidade étnico-

racial; Movimento Negro e Educação; as Diretrizes Curriculares para a Educação 

das Relações Étnico-raciais e para o ensino de História e Cultura Afro-brasileira e 

Africana e algumas limitações e obstáculos na sua aplicabilidade; as demandas das 

instituições de ensino e alguns avanços já alcançados na área. O público era 

composto por cerca de cem Diretores do SINTE e a palestra foi coordenada por um 

educador do "Coisa de Nêgo", que faz parte da Diretoria desse sindicato. 

O debate na UFPI sobre cotas para negros e índios nas universidades 

brasileiras foi solicitado por uma professora que ministra a disciplina História da 

Educação. Os(as) militantes das duas entidades dividiram as suas falas entre 

14h50min e 17h e fizeram uso de transparências para apresentar dados estatísticos 

que demonstraram a situação de inferioridade da população afrodescendente no 

Brasil. Utilizaram exposições e discussões dialogadas, problematização, 

exemplificações e relato de experiências para explicar as políticas de ação afirmativa 

e o sistema de cotas. O público fez questionamentos, uns se posicionaram à favor e 

outros contra o sistema de cotas. Os(as) educadores(as) responderam a todas as 

perguntas, respeitando as opiniões apresentadas, e enfatizaram, com embasamento 

teórico, o discurso à favor das cotas. Participaram desse debate cerca de cinqüenta  

discentes e seis docentes da UFPI. 

 O Curso de Formação Social e Política das Relações Raciais no Brasil 

teve carga-horária de 40 horas-aula e durou dois meses. O público era composto por 

discentes e docentes da UFPI, além de pessoas da comunidade em geral e 

profissionais da Educação Básica de escolas públicas e particulares. O curso foi 

ministrado em dez módulos: a) O imaginário das relações raciais no Brasil; b) O 

imaginário da África e Brasil em uma perspectiva africana; c) Políticas públicas numa 

perspectiva étnico-racial; d) Educação, pluralidade e racismo; e) História, cultura e 

Escravidão; f) Conhecendo e rediscutindo a literatura negra brasileira; g) O estudo 

dos orixás e as religiosidades de matriz africana; h) Relações raciais e gênero no 

Brasil; i) Racismo e anti-racismo: a lei como instrumento das relações raciais no 

Brasil; e j) A saúde como perspectiva racial no Brasil. Os militantes dos dois grupos 

utilizaram vários recursos didáticos e várias estratégias metodológicas, como 
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exposições e discussões dialogadas, problematização, relato de experiências, 

dramatizações, ilustrações, exemplificações, estudos do meio, debates em grupo, 

estudo de textos, interpretação de letras de músicas e utilização de elementos da 

cultura afrodescendente, como a dança, a música e a religião. 

A palestra Questões étnico-raciais nos Meios de Comunicação, durante a 

V Semana de Psicologia da Universidade Estadual do Piauí (UESPI) e o I Encontro 

Piauiense de História da Psicologia, teve a presença de cerca de cem pessoas. O 

educador falou que, no cotidiano, a discriminação racial, o preconceito e os 

estereótipos são sistematicamente veiculados pelos meios de comunicação, e que a 

população afrodescendente sempre aparece nas matérias envolvendo: a violência 

policial; o assassinato de crianças afrodescendentes; o estereótipo e a violência 

contra a mulher negra; e no status de inferioridade imposto à cultura 

afrodescendente dos programas humorísticos. A representação simbólica negativa 

presente no imaginário popular completa o ciclo vicioso a que a população 

afrodescendente está submetida. Na teledramartugia, atores e atrizes 

afrodescendentes só representam papéis protagônicos nas tramas de época. Em 

geral, representam papéis subalternos nas novelas e minisséries.  

O militante enfatizou também que a participação na mídia vem 

aumentando em qualidade e quantidade, mas ainda é insignificante, se 

considerarmos o tamanho da população descendente de africanos no Brasil. Disse 

ainda que é fundamental ampliar a representação dessa população nos meios de 

comunicação. Na teledramaturgia, é importante que atores e atrizes 

afrodescendentes representem papéis universais, na medida em que a arte é 

universal, o que contribuirá para a afirmação da identidade brasileira e auto-estima 

das crianças afrodescendentes. O professor comentou, exemplificando, alguns 

programas televisivos e novelas que estigmatizam os afrodescendentes e utilizou 

transparências com ilustrações de propagandas racistas, noticiários de jornais, e 

colocou CD's de músicas com letras racistas, para demonstrar como o racismo é 

transmitido na mídia.  

O Curso de Especialização em Cultura Afrodescendente e Educação 

Brasileira, com carga horária de 450 horas, teve como objetivo geral produzir e 

socializar conhecimentos científicos na área da cultura afrodescendente e educação 

brasileira, propiciando a formação de profissionais docentes capacitados para intervir 
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no processo de ensino em todas as suas dimensões e peculiaridades. O período de 

realização foi junho de 2006 a julho de 2007.  

Os(as) alunos(as), em um total de quarenta e quatro, eram profissionais 

da Educação (professores(as), coordenadores(as) pedagógicos(as) e diretores(as)) 

portadores de cursos de licenciatura. As disciplinas ofertadas pelo curso abrangeram 

algumas áreas (Sociologia, Antropologia, História, Literatura, Metodologia da 

Pesquisa, Educação e Africanidades Brasileiras, Psicologia, Identidade Cultural, 

Práticas Pedagógicas, Currículo e Relações Interétnicas) relacionando-as com a 

questão da educação e cultura dos afrodescendentes. As atividades avaliativas 

propostas pelo curso foram trabalhos acadêmicos (artigos ou relatos de 

experiências) baseados nos conteúdos das disciplinas, nas discussões em sala de 

aula, nas experiências pessoais e profissionais dos(as) alunos(as) e nas orientações 

das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

Ensino de História da África e Cultura Afro-Brasileira e Africana, por intermédio de 

orientações/sugestões de estratégias pedagógicas e metodológicas.  

O II Congresso Internacional em Educação da UFPI e o III Encontro de 

Pesquisa em Educação da UFPI aconteceram simultaneamente. Os Grupos de 

Trabalho "Educação e Políticas de Inclusão Social" e "Educação, Movimentos 

Sociais e Direitos Humanos" aconteceram em uma mesma sala. Os trabalhos 

envolvendo os afrodescendentes e Educação foram Universidade, universalidade e 

especificidade dos afrodescendentes, Movimento Negro, política educacional e 

escola: o engajamento dos educadores, Mulher negra e Educação (apresentados 

pelos membros do ÌFARADÁ), Cultura, Educação e a exclusão dos negros nos 

currículos escolares (RIBEIRO, 2004), Construindo a igualdade da etnia negra na 

sala de aula (VIANA; FACUNDES, 2004). O minicurso Pesquisando a questão do 

Negro e da Educação Brasileira, ministrado por um dos membros do ÍFARADÁ, 

contou com a participação de um público de cerca de quarenta pessoas. 

Em algumas atividades, as duas associações estudadas são solicitadas 

para trabalhar em conjunto, sobretudo nos eventos e projetos que envolvem órgãos 

do Governo Estadual e do Governo Federal. 

A Conferência Estadual Educação e diversidade étnico-racial contou com 

as contribuições dos(as) educadores(as) do ÌFARADÁ na apresentação e 

coordenação do painel As diretrizes curriculares para a educação das relações 

raciais, para o ensino de História da África e cultura afro-brasileira e africana e na 



 155

coordenação da oficina A Construção de um projeto político-pedagógico voltado 

para a diversidade étnico-racial. Os(as) militantes do "Coisa de Nêgo" participaram 

da coordenação da palestra de abertura A importância e a atualidade do ensino da 

história africana para a compreensão da realidade brasileira, na composição da 

mesa-redonda Políticas de ações afirmativas em educação e a Lei 10.639/03, na 

articulação da mesa-redonda Educação das comunidades negras rurais: retratos e 

desafios, como debatedores do vídeo Africanidades e na apresentação cultural do 

Grupo no encerramento do evento. As duas entidades participaram juntas na 

Constituição do fórum permanente Educação e diversidade étnico-racial do PI45 e na 

coordenação da oficina A construção de um projeto político-pedagógico voltado para 

a diversidade étnico-racial. Nas atividades dessa conferência, os(as) militantes dos 

dois grupos utilizaram vários recursos didáticos e metodológicos.  
Duas educadoras do Piauí, uma do "Coisa de Nêgo" e outra do ÌFARADÁ, 

foram convidadas para participar do I Encontro do Grupo de Trabalho para Inserção 

Curricular das Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações Étnico-Raciais 

e para o ensino da História e Cultura Afro-brasileira. Esse Encontro aconteceu 

durante dois dias no Hotel Tropical da Bahia, em Salvador, Bahia. Foram 

organizados os seguintes grupos de trabalhos: licenciaturas, educação infantil, 

ensino fundamental, ensino médio, educação de jovens e adultos e educação 

quilombola. A professora do "Coisa de Nêgo" participou do grupo sobre Ensino 

Fundamental e a professora do ÌFARADÁ escolheu o grupo sobre as licenciaturas. 

Foram discutidos aspectos específicos relacionados a cada grupo de trabalho e a 

discussão geral foi sobre os textos elaborados pela Professora Vanda Machado e 

pelo Professor Eduardo David de Oliveira, contendo reflexões sobre as concepções 

fundamentais de um programa de ação para a implementação da Lei Federal n.º 

10.639, de 2003.  

Na plenária final, os grupos de trabalho apresentaram propostas e 

formaram outras equipes para dar prosseguimento aos estudos e trabalhos. As 

educadoras dos dois grupos do Movimento Negro do Piauí agradeceram o convite, 

mas não puderam continuar nas equipes por indisponibilidade de tempo. Esse grupo 

de trabalho funcionou de dezembro de 2004 a junho de 2005 e houve outros 

encontros em Belo Horizonte, Florianópolis e Brasília. Como resultado final 

                                                           
45 Esse Fórum ficou sob a coordenação da Secretaria Estadual de Educação e nunca funcionou. 
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produziram o livro Orientações e ações para a Educação das relações étnico-raciais 

(MEC, 2006). 

A I Conferência estadual de políticas de promoção da igualdade racial, 

com o tema Estado e Sociedade: promovendo a igualdade racial, organizou a 

Oficina 3 de Educação. Essa oficina foi coordenada por duas educadoras militantes, 

uma do ÍFARADÁ e outra do "Coisa de Nêgo", e teve como objetivo levantar e 

discutir propostas e diretrizes para a política nacional de promoção da igualdade 

racial na área de políticas de Educação. A Oficina aconteceu em uma sala do 

SINTE, com um público composto de professores(as) da rede pública de ensino e de 

educadores(as) militantes de vários movimentos sociais. As educadoras militantes, 

em um primeiro momento, apresentaram dados estatísticos da população 

afrodescendente na área da Educação e apresentaram a proposta das Diretrizes 

Curriculares para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o ensino da História 

e Cultura Africana e Afrobrasileira. Como resultado das discussões com o público, 

surgiram algumas sugestões e propostas formando alguns itens que foram 

apresentados na plenária final da Conferência,  juntamente com outras oficinas. 

Outra atividade observada foi na "Casa de Zabelê"46. A Coordenação 

solicitou palestra sobre raízes africanas e contou com a presença de 22 alunas, o 

coordenador, um professor e uma pedagoga. O militante iniciou a atividade fazendo 

uma auto-apresentação e pediu para que todas dissessem seus nomes e o 

pensamento que tinham sobre o continente africano. Nas etapas seguintes, foram 

explicadas as Raízes Africanas com exposições e discussões dialogadas, 

problematização, relato de experiências, exemplificações, estudo do meio e 

                                                           
46 A Casa de Zabelê foi criada em 1996. É uma iniciativa da Secretaria Municipal da Criança e 

Adolescente de Teresina-PI para combater a prostituição e o trabalho infantis, conscientizar a 
família e promover a escolarização e a saúde das adolescentes do município. Elas são, em sua 
maioria, afrodescendentes e são vítimas de violência doméstica, negligência, pobreza, uso de 
drogas e prostituição. As adolescentes recebem mensalmente uma bolsa-incentivo à escola no valor 
de cinqüenta reais. Recebem, também, orientação pedagógica do Projeto Axé da Bahia. As 
atividades cotidianas abrangem aspectos na área de saúde, com atendimento psicológico, médico e 
odontológico; na área pedagógica, com o desenvolvimento de ações educativas complementares às 
da escola formal, através da metodologia Centro de Interesses, que contempla temas, situações, 
idéias ou palavras sugeridas pelas meninas e desenvolvidas nas habilidades de leitura, escrita e 
matemática; na área social, com sistematização de dados relativos à vida das meninas e das 
famílias atendidas, reuniões constantes, criação de grupos de convivência familiar e de troca de 
experiências; na área esportiva e cultural, com o desenvolvimento de habilidades de expressão 
corporal através do esporte, da dança e do teatro; e atividades complementares, como corte e 
costura, doces e salgados, reciclagem de papel, estamparia e informática. As atividades de corte e 
costura resultaram em desfiles de moda e na grife "Z de Zabelê", com motivos afro-indígenas.  
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utilização de elementos da cultura afrodescendente, como a dança, a música, a 

religião, a percussão, as tranças e as bijouterias. 

Em resumo, nessa atividade, o educador militante explicou que os povos 

africanos trazidos para o Brasil são originários de diversas regiões. Esses povos 

trouxeram e preservaram consigo seus costumes, crenças e línguas, que foram 

incorporadas ao nosso falar. Danças (como o samba, o jongo, afoxés); culinária; 

bem como a religião, com seus deuses e seus ritos de culto; ritmos musicais, como o 

batuque; lutas rituais, como a capoeira; instrumentos musicais, como berimbau, 

agogô, atabaques e marimbas como forma de resistência são manifestações que 

fazem a cultura popular brasileira com raízes africanas.  

Apesar do grande número de atividades e eventos que observamos e 

registramos, para delimitação dos campos de pesquisa e sujeitos (profissionais da 

educação e discentes), decidimos restringir a análise formal dos dados a dois 

campos de pesquisa, o Colégio "Madre Deus" e o "Liceu Piauiense", que foram 

escolas que desenvolveram projetos envolvendo o combate ao racismo e o ensino 

da História e Cultura Africana e Afrodescendente de forma mais sistematizada. 

 

 

4.1.3 Projetos Desenvolvidos nas escolas com o apoio dos(as) educadores(as) 

militantes do Movimento Negro 

 

 

As duas escolas que priorizamos para nosso estudo – "Liceu Piauiense" e 

o Colégio "Madre Deus" – desenvolveram projetos sobre educação das relações 

étnico-raciais e o ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Sobre os projetos desenvolvidos nas escolas, os sujeitos das entidades 

do Movimento Negro verificaram, por intermédio da maioria dos(as) professores(as), 

a falta de conhecimentos sobre as questões relacionadas aos afrodescendentes, 

com exceção de duas professoras do Colégio "Liceu Piauiense", que desenvolviam 

pesquisas. 

Para os(as) educadores(as) militantes, o projeto desenvolvido no Colégio 

"Madre Deus" foi bem sistematizado e contou com a colaboração da comunidade 

escolar. Para eles(as), a experiência de uma escola da rede particular de ensino 

desenvolver um projeto sobre a questão afrodescendente foi inédita em Teresina. 
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4.1.3.1 Projetos do Colégio "Liceu Piauiense" 
 

O "Liceu Piauiense" desenvolveu, simultaneamente, entre os anos de 

2004 e 2005, os projetos Poesia e música: uma abordagem da influência da 

literatura social e Projeto interdisciplinar sobre preconceito racial. 

O projeto Poesia e música: uma abordagem da influência da literatura 

social participou como finalista do 2º Prêmio "Educar para a Igualdade Racial"47 do 

Centro de Estudos das Relações do trabalho e da Desigualdade (CEERT), em 2004, 

tendo a experiência selecionada e publicada, mas não foi premiado. O 

reconhecimento nacional desse projeto foi verificado também na fala da seguinte 

professora: 

 
O livro do Ruimar Batista48 está naquele cartaz nacional, a capa do 
livro dele como divulgação do Concurso do CEERT [...]. Está no 
slogan, o trabalho das meninas que foi contemplado. A L. disse: olha 
J., o livro do R. aqui no cartaz de amostra. Eu digo: olha, menina, 
esse livro foi parar longe. (J. sexo feminino, 32 anos, Mestiça, Sujeito 
do Colégio "Liceu Piauiense"). 

 

Esse projeto foi desenvolvido pelas professoras Leonildes Pessoa 

Facundes e Maria do Socorro Gonçalves da Silva, sob a coordenação da primeira, e 

teve como objetivos: 

a) compreender a importância da influência da poesia social e musical de etnias 

negras na sociedade teresinense contemporânea; 

b) despertar o interesse dos alunos nas manifestações culturais e artísticas dos 

negros na sociedade teresinense contemporânea; 

c) refletir sobre a função social do fenômeno artístico literário e musical das 

etnias negras; 

d) desenvolver um novo olhar sobre os conceitos de raça/etnia, hibridismo, iden-

tidade cultural, religiosidade, numa visualização de mundo globalizado; 

                                                           
47 O 2º Prêmio "Educar para a Igualdade Racial" do CEERT contou com 314 experiências de todos os 

estados do país. Esse Prêmio tem abrangência nacional e objetiva recolher, identificar, analisar, 
premiar e disseminar experiências educacionais realizadas por professores de todas as disciplinas 
da Educação Básica. Foram selecionados 33 finalistas e 12 trabalhos foram premiados. Os 
primeiros lugares em cada categoria receberam R$7.000,00, os segundos R$4.000,00 e os terceiros 
colocados, R$2.000,00. Além disso, os finalistas tiveram suas experiências publicadas e 
disseminadas como exemplos de boas práticas nas escolas. 

48 Educador militante e um dos fundadores do Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo". 



 159

e) comparar textos literários, visando identificar os elementos que marcaram a 

revolução histórica do povo negro. 

A metodologia desenvolvida no projeto seguiu as seguintes etapas: 

a) levantamento e estudo de fontes bibliográficas, buscando fundamentar de 

modo específico a influência da poesia social, desde Castro Alves até a 

contemporaneidade, visando enfocar os principais escritores literários que se 

preocuparam com a cultura e a importância da raça negra; 

b) coletânea de músicas; 

c) observação, in loco, dos grupos com manifestações de cultura negra; 

d) utilização de recursos de fotografia e filmagem do cotidiano da comunidade 

escolar; 

e) ações de ensino e pesquisa.  

Segundo a coordenadora do projeto, como resultado, a escola obteve um 

maior envolvimento dos demais professores(as) e dos alunos(as) com os temas 

suscitados no projeto. 

O Projeto interdisciplinar sobre preconceito racial não foi desenvolvido de 

forma sistemática porque os coordenadores não possuíam a proposta elaborada por 

escrito49.O objetivo do projeto era conscientizar a comunidade escolar sobre o 

preconceito racial, buscando formas coletivas para minimizá-lo. Para atingirem o 

objetivo, as coordenadoras do projeto procuraram identificar as principais 

manifestações de preconceito racial na comunidade escolar, identificando os motivos 

que levaram os(as) alunos(as) a adotarem atitudes preconceituosas. 

Durante a execução do projeto, a equipe responsável de educadores(as) 

militantes e de professores(as) procurou abordar criticamente o tema preconceito 

racial, relacionando-o com os temas direitos humanos, direito das crianças e 

adolescentes e ética e cidadania, para colaborar com a formação social e individual 

do corpo discente da escola. 

A metodologia desse projeto desenvolveu discussões dialogadas, 

pesquisas, palestras e oficinas nas disciplinas Língua Portuguesa, Artes, História e 

Geografia. As atividades de ensino priorizaram conteúdos específicos para cada 

área, envolvendo a diversidade cultural, o preconceito racial, o racismo e os 

conhecimentos sobre o continente africano.  

                                                           
49 Somente, agora, em 2007, esse projeto foi redigido e será encaminhado à Secretaria Estadual de 

Educação. 
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4.1.3.2 Projeto do Colégio "Madre Deus" 

 

 

A escola solicitou ao ÍFARADÁ a elaboração da parte teórica e da parte 

metodológica do projeto KZOMBA: a festa das raças, em colaboração com a equipe 

docente da escola. O Projeto foi desenvolvido somente aos sábados, no período de 

9 de abril a 21 de maio de 2005, e teve o objetivo de abordar o racismo e a 

diversidade política e sociocultural dos afrodescendentes no Brasil, por intermédio 

de oficinas que foram ministradas por educadores(as) militantes do "Coisa de Nêgo" 

e do ÌFARADÁ, além de militantes de outros grupos do Movimento Negro e um 

docente da escola (Quadro 9). Os(as) alunos(as) do Colégio pagaram uma taxa para 

participar das oficinas e os(as) educadores(as) militantes receberam remuneração 

pelo trabalho desenvolvido. 

 

OFICINAS GRUPOS DO MOVIMENTO NEGRO 
Dança Afro "Coisa de Nêgo" 
Percussão "Coisa de Nêgo" 
Teatro Negro "Coisa de Nêgo" e Artista Piauiense 
Artes "Coisa de Nêgo" 
Literatura Negra "Coisa de Nêgo" 
História Afro-brasileira ÍFARADÁ e Docente da escola 
Negro e Educação ÍFARADÁ 
Saúde da População Negra "Coisa de Nêgo" 
Direitos Humanos e Racismo ÍFARADÁ 
Quadro 9 – Relação de Oficinas e Grupos do Movimento Negro Ministrantes 

Fonte: A autora. 

 

Para atingir os objetivos do projeto, a equipe elaborou exercícios práticos 

e teóricos sobre o tema, pretendeu capacitar o corpo social da escola (docentes, 

discentes e servidores) com conhecimentos e aplicabilidade do tema, buscando um 

processo de conscientização social efetivo e também procuraram oferecer 

conhecimentos que ampliassem os estudos sobre o tema. 

Na opinião dos(as) professores(as), da coordenação pedagógica e da 

direção das duas escolas, os projetos, com o apoio do Movimento Negro, 

corresponderam às expectativas do corpo docente e do corpo discente, ou seja, 

aconteceu realmente a discussão sobre a educação da relações étnico-raciais e 

sobre o ensino da história e cultura afrodescendente:  
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O material humano que trabalhou conosco neste projeto KZOMBA, 
além de ser conhecedor do tema, são atuantes também na defesa da 
causa, o que possibiltou um desempenho ainda mais satisfatório. Na 
sua totalidade, são professores que atuam há bastante tempo como 
educadores [...]. Os professores militantes estavam munidos de um 
verdadeiro arsenal [...] os objetivos foram atingidos na sua totalidade. 
(A. sexo masculino, 36 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do 
Colégio "Madre Deus"). 
 
Eu avalio de maneira positiva, não só avalio como também dou a 
minha contribuição, a minha parcela de contribuição, apoiando, 
porque como eu falei para você no começo, nós temos vários 
projetos no colégio e esse não pode ficar de fora. (F. sexo masculino, 
54 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 
 
Eu acho importante, porque eles trazem, eles falam a linguagem do 
aluno, de fácil entendimento, e isso facilita. E houve uma interação 
porque os próprios alunos entraram no debate, eles deram 
depoimentos, os próprios alunos, e é muito importante essa parceria 
das instituições do Movimento Negro dentro da escola, porque eles 
sofrem na pele, eles trazem esses depoimentos e trazem a prática 
para a escola. (S. sexo feminino, 50 anos, Afrodescendente, Sujeito 
do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Um dos aspectos que podem corroborar esses dados é que: "[...] a 

valorização da tradição e das raízes afrodescendentes é reconhecida como outra 

forma de atuação do Movimento Negro.” (ABRAMOVAY, 2006, p. 303). Esse 

aspecto, no entanto, segundo Abramovay (2006, p. 303), “[...] é indicado dentro de 

uma perspectiva de valorização de uma história que, mesmo sendo importante, é 

tida como pertencente ao passado, e não necessariamente vinculada às expressões 

culturais do presente.” 

Não negamos a presença do aspecto apontado por Abramovay em muitas 

realidades escolares, mas o Movimento Negro brasileiro tem tido a oportunidade de 

ensinar para as comunidades escolares que com os ancestrais vieram suas 

divindades, seus modos singulares e diversos tipos de visão de mundo, sua 

alteridade lingüística, artística, étnica, técnica, religiosa, cultural e suas diferentes 

formas de simbolização do real.  

De acordo com P. Silva (1996), estamos diante de um legado africano, 

uma herança que mulheres e homens escravizados deixaram para nós, povo 

brasileiro. Herdamos não só os ritmos, os quitutes, a religião, o jeito de viver e de 

trabalhar, mas também o entendimento próprio do sistema mítico, a valorização do 
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aprender através da troca, a sabedoria popular em que o mais experiente informa e 

apóia o aprendiz, em outras palavras, aprende-se realmente aquilo que se vive. 

Os grupos do Movimento Negro expressam, através da linguagem cultural 

por eles privilegiada, a presença de raízes culturais africanas recriadas no Brasil. Os 

cantos, as vestimentas, os adereços, o ritmo, o som, o tipo de dança, os 

instrumentos musicais utilizados revelam a presença da cultura afrodescendente, 

mesmo que os seus integrantes não tenham um profundo conhecimento sobre isso. 

A seguir, apresentamos as estratégias metodológicas utilizadas pelos(as) 

educadores(as) militantes nas atividades desenvolvidas. 

 

 

4.2 As estratégias metodológicas realizadas na área da educação escolar pelo 

ÌFARADÁ e pelo Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 

 

 

Para compreendermos os modos de inserção realizados pelos(as) 

educadores(as) do ÍFARADÁ e do "Coisa de Nêgo" no contexto das instituições de 

ensino, foi necessário evidenciar as estratégias metodológicas utilizadas nas 

práticas pedagógicas.  

No ambiente escolar, na formação dos(as) alunos(as), não há como 

ensinar através de uma só concepção ou idéia. A pedagogia é uma forma de 

conduzir, é um processo, e, por isso, várias são as metodologias possíveis para se 

levar o(a) aluno(a) adiante, ao fim último da educação escolar: o desenvolvimento 

humano, a cidadania e a preparação para o mundo do trabalho. 

A metodologia, dentro da dimensão humanística, é voltada para os 

interesses da maioria da população, não pode estar pronta e acabada. Ela é 

dialética e se elabora no movimento, no processo fundamentado no objetivo, na 

direção política ampla que se pretende alcançar. Em decorrência disso, essa 

metodologia não poderá ter a categorização de papéis definidos a priori: ela está em 

permanente construção. Constitui, portanto, um elemento unificador e sistematizador 

do processo de ensino e aprendizagem, determinando o tipo de relação a ser 

estabelecido entre educadores(as) e educandos(as).  

Nos dois grupos pesquisados, havia uma preocupação com a realização 

das atividades pedagógicas: 
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Assim, quando a gente fala de educação... a gente tem que ter uma 
metodologia, e a gente tem que ler bastante para poder aplicar, 
porque não adianta a gente só ser militante, ter argumento, porque 
às vezes a gente sabe de tanta coisa mas não consegue repassar, e 
às vezes a gente sabe de muitas coisas que são muito teóricas, e a 
gente precisa dessa praxidade para poder sensibilizar e convencer a 
pessoa, conscientizar a pessoa daquilo que a gente quer transmitir. 
(H. sexo feminino, 37 anos, Afrodescendente, Sujeito do "Coisa de 
Nêgo"). 
 

Pelo depoimento, observamos que, ampliando-se os conceitos e práticas, 

pode-se também ampliar as possibilidades pedagógicas de ação pedagógica e 

compromisso social da escola e do(a) professor(a), incorporando a importância das 

técnicas de ensino para a competência, que é parte desse compromisso. É preciso 

saber como e para quem ensinar (RANGEL, 1994). 

A metodologia dos(as) educadores(as) militantes é composta de técnicas 

que são os componentes operacionais que viabilizam a atividade pedagógica, como 

ressalta o seguinte educador: 

 
Eu costumo usar, além, logicamente, daquela aula expositiva, dar 
uma dinâmica às aulas, por exemplo, uso de músicas, imagens que 
têm um poder fenomenal do ponto de vista da compreensão de 
algum problema social, porque a imagem ela não fala, não grita, não 
xinga, mas ela tem um poder [...]. A música também é outra 
ferramenta, por exemplo, eu pego música não só de um tipo, mas de 
vários tipos, de várias épocas que mostram as relações raciais no 
Brasil e como são tratadas [...]. (S. sexo masculino, 30 anos, 
Afrodescendente, Coordenador, Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

Os membros do "Coisa de Nêgo" utilizavam as expressões culturais de 

origem africana para atrair o público. Geralmente, iniciavam as atividades com o 

canto, a dança e o tocar dos tambores, além de utilizarem palavras de origem 

africana para despertar a curiosidade das pessoas, como relata um dos membros: 

 
[...] a gente fala: afoxé, aí as pessoas não sabem o que é afoxé, 
candomblé, umbanda, então, a gente chega lá [...]. A nossa isca é a 
cultura... a gente vai lá com a música, com o canto, a percussão e 
dança, daí há o desdobramento [...]. (R. sexo masculino, 48 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do "Coisa de Nêgo") 
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O educador, no depoimento, sem perceber relatou uma metodologia da 

cosmovisão africana50, que trabalha o indivíduo na relação com os outros, com a 

natureza e com o todo harmônico, e busca a possibilidade de construir um novo 

sujeito social que exige outra forma de filosofar e discutir, que não é de uma 

linguagem única nem centrada na razão. Verificamos também, no depoimento acima 

e nas observações participantes, que os(as) educadores(as) despertavam o 

interesse pelas palavras e elementos da cultura de origem africana e depois 

iniciavam um processo de explicação e contextualização dentro do conteúdo que 

estava sendo explorado. 

Durante as observações participantes, pudemos detectar as seguintes 

estratégias metodológicas: exposições dialogadas, discussões, problematização, 

relato de experiências, dramatizações, ilustração, exemplificação, estudo do meio, 

debates em grupo, estudo de textos, intrepretação de letras de músicas e utilização 

de elementos da cultura afrodescendente (como a dança, a música, a religião, a 

percussão, as tranças e as bijouterias e outras peças ornamentais). Observamos 

que na metodologia utilizada pelos(as) educadores(as) há uma junção de diversas 

concepções pedagógicas que lhes deram origem. 

Um dos elementos desencadeadores do processo dialógico é a 

problematização. Esse tipo de exercício conjunto na sala de aula leva à 

reelaboração e produção de conhecimentos. A pergunta também é utilizada porque 

a produção e reelaboração de conhecimentos começa a partir de uma indagação, o 

que significa que a partir da vontade de saber algo o conhecimento passa a ser 

produzido (LOPES, A., 1996). 

Na exposição dialogada, os(as) alunos(as) são estimulados(as) a 

compartilhar da reelaboração dos conhecimentos e incentivados a produzir novos 

conhecimentos a partir dos conteúdos aprendidos. A discussão favorece, assim, a 

compreensão dos determinantes sociais da educação porque permite o 

questionamento, ao mesmo tempo em que proporciona a aquisição de 

conhecimentos: favorece sua análise crítica, resultando na produção de novos 

conhecimentos; elimina a relação pedagógica autoritária; valoriza a experiência e 

conhecimentos prévios dos(as) alunos(as); e estimula o pensamento crítico dos(as) 

alunos(as) por meio de questionamentos e problematizações. 

                                                           
50 Sobre cosmovisão africana, v. Oliveira (2003). 
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Na técnica de estudo de texto, é importante que o texto não seja dado 

"secamente" ao(a) aluno(a). É necessário que haja uma preparação prévia, partindo-

se de experiências já vivenciadas pelos(as) alunos(as) até se chegar ao texto 

propriamente dito. A leitura é uma atividade essencialmente preditiva de formulação 

de hipóteses, para a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento lingüístico 

conceitual e sua experiência (KLEIMAN, 1989): “Tinha, por exemplo, na oficina de 

percussão, o rapaz, ele leu um texto, ele ia lendo e a gente ia discutindo.” (S. sexo 

feminino, 50 anos, Afrodescendente,  Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 

As dramatizações que observamos na Oficina de Teatro Negro do Colégio 

"Madre Deus" utilizaram, como método operacional de combate ao racismo, o 

etnodramático indicado pela Pedagogia Interétnica, que já havia sido criado desde 

as experiências do Teatro Experimental do Negro (TEN), como enfatiza Bó (1966, p. 

55) apud Gonçalves; Silva (2000, p. 90): "Desde as experiências do TEN criou-se 

um espaço de ‘formação de atores’, porque ‘conjugava’ todo o mecanismo complexo 

do drama teatral onde os negros poderiam expressar sua subjetividade profunda [...] 

e representar os valores íntimos da arte dramática". Segundo Gonçalves e Silva 

(2000 p. 91), os 

 
[...] documentos do TEN nos indicam que havia uma etapa essencial 
a ser superada para atingir um objetivo tão ambicioso. Era preciso 
criar meios capazes de tocar profundamente os mecanismos 
estruturantes da psicologia dos afrodescendentes. Sem os referidos 
meios, o sentimento de inferioridade vivido pelos negros não teria 
qualquer chance de ser eliminado. E ainda, reprimido pelo clima 
ideológico, poderia transformar-se em pretexto para estimular ódios 
raciais. 
 

O TEN teve, assim, essa função psicossociológica. Servia, entre outras 

coisas, de laboratório de experiências de vida, nos quais afrodescendentes podiam 

exprimir suas angústias, dando-lhes possibilidade de refletir sobre seus sentimentos. 
Assim, para atingir o que há de mais profundo na subjetividade dos 

afrodescendentes e não afrodescendentes, é preciso criar técnicas etnodramáticas e 

técnicas sociodramáticas. 

As demais técnicas utilizadas têm características da utilização do método 

operacional de combate ao racismo chamado de comunicação total, indicado pela 

Pedagogia Interétnica, como veremos nas falas abaixo: 
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[...] então a gente, além desses debates, a gente continua com 
oficinas e com seminários, mas também a gente trabalha não só na 
questão da fala... mas numa educação também, vamos dizer assim, 
trabalhando mais a questão da arte também, a própria questão da 
dança, da percussão, o que representa os tambores, o que 
representa os passos da dança, as expressões, as cores das roupas, 
todo o visual a gente trabalha também. (H. sexo feminino, 37 anos, 
afrodescendente, Sujeito do "Coisa de Nêgo). 
 
Num outro momento eles vieram aqui e trouxeram uma dança, e no 
intervalo o rapaz dava explicações, o que era o racismo, o que é o 
preconceito. Então no complemento de uma dança e outra eles 
faziam essa prática. (S. sexo feminino, 50 anos, Afrodescendente,  
Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

No estudo, verificamos que, na maioria das vezes, a metodologia é 

pessoal. É aí que o(a) educador(a) pode mostrar seu potencial, criando e 

desenvolvendo métodos adequados à realidade e aos contextos enfrentados, 

oportunizando situações que favoreçam a aprendizagem: 

 
O professor criativo, de espírito transformador, está sempre 
buscando inovar sua prática e um dos caminhos para tal fim seria 
dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Uma 
alternativa para a dinamização seria a variação das técnicas de 
ensino utilizadas, outra seria a introdução de inovações nas técnicas 
já amplamente conhecidas e empregadas (LOPES, A., 1996, p. 35). 
 

Para selecionar uma metodologia, no planejamento das atividades, é 

necessário observar alguns critérios básicos, quais sejam, os objetivos, a natureza 

do conteúdo, a natureza da aprendizagem, o ambiente e o nível de desenvolvimento 

dos educandos. Assim, a metodologia de toda prática pedagógica é fundamental 

para o desenvolvimento das atividades, tanto para quem orienta, quanto para o 

público-alvo. Na maioria das vezes, por intermédio da metodologia de ensino, 

podemos atrair ou não a atenção e participação de todos os envolvidos no processo 

de ensino e aprendizagem. 
Os elementos que compõem o plano das atividades precisam ser bem 

delimitados e adequados aos objetivos aos quais a atividade se propõe. A 

determinação dos objetivos de ensino é também considerada elemento fundamental 

no processo de planejamento das atividades educativas e esses objetivos assumem 

diferentes formas de elaboração de acordo com a postura do(a) educador(a). Para 

definir os objetivos que garantam a efetividade do ensino, é recomendável que o 

educador(a) procure obter informações sobre o público-alvo. A formulação dos 
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objetivos de ensino precisa fazer-se dentro da ação educativa, considerando a ação 

pedagógica. 

Na pesquisa, em relação aos conteúdos de ensino, os temas eram 

solicitados pelas instituições de ensino, cabendo ao(a) educador(a) militante 

selecionar os conteúdos, organizá-los e sistematizá-los cientificamente, para serem 

discutidos nas atividades. A estrutura lógica da matéria, as condições psicológicas 

para a aprendizagem e as necessidades socioeconômicas, étnicas e culturais 

orientavam os(as) educadores(as) militantes nessa difícil tarefa. 

Na metodologia, também é importante a utilização de recursos 

audiovisuais adequados, que podem oferecer o estímulo e dirigir a atividade e a 

atenção do(a) aluno(a). A linguagem oral, recurso de ensino mais utilizado pelo(a) 

professor(a), pode ser auxiliada por outros recursos que estimulem outros sentidos. 

Os sentidos são a ligação entre o homem e o mundo exterior e devemos criar um 

ambiente que permita estimular o maior número possível deles. 

Os recursos audiovisuais formam, portanto, a combinação simples que 

oferece as melhores contingências para a aprendizagem. No entanto, é importante 

levar em conta a participação do educando, que não deve ter uma atitude passiva, 

mas, sim, ativa, fazendo com que os sentidos estejam em "alerta" interagindo com o 

conhecimento. 

Essa atração do público também é influenciada pela utilização dos 

recursos didáticos que, muitas vezes, são os guias das atividades pedagógicas, mas 

interagem com os recursos humanos que o público também tem. Nessas atividades 

pedagógicas, pudemos observar a utilização de retroprojetores, CD player, 

Datashow, DVD, revistas, filmes, vídeo cassete, vídeos, instrumentos de percussão, 

roupas com estampas afro, penteados afros, canto e dança. 

Durante todo o processo de observação participante e nas entrevistas, 

percebemos que os(as) educadores(as) militantes realizavam avaliações sobre as 

atividades pedagógicas que realizavam. As avaliações feitas pelos(as) militantes, 

geralmente, são realizadas utilizando a auto-avaliação e a observação do 

comportamento dos educandos. Solicitamos então a avaliação da prática 

pedagógica dos(as) educadores(as) militantes aos docentes e discentes sujeitos da 

pesquisa. 
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Nas entrevistas, os Coordenadores do projeto fizeram uma avaliação 

positiva da metodologia, relataram que as oficinas abordaram temas de forma 

interdisciplinar e os ministrantes eram bem qualificados na abordagem dos temas: 

  
Olha, dentro do projeto nós fomos adequando, a parte da química, 
quer dizer, eles usaram nas oficinas de medicamentos, quer dizer, a 
parte da gramática em si, da literatura já se colocou mais na oficina 
de teatro, quer dizer, tudo isso a gente orientava o professor a estar 
sempre partindo do princípio que isso ajudaria na 
interdisciplinaridade do dia-a-dia do aluno também [...] (L. sexo 
masculino, 28 anos, Afrodescendente, Professor e Coordenador 
Pedagógico, Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 

 

Na opinião dos profissionais das escolas pesquisadas, os(as) 

educadores(as) militantes possuem bastante interesse no trabalho que desenvolvem 

com uma prática pedagógica sistematizada, técnica, humana e política, por 

intermédio de planejamento, seleção do material didático e recursos didáticos a 

serem utilizados nas atividades realizadas. A relação com o público era bem 

interativa e dialogada, como podemos ver nas falas abaixo: 

 

Eles fazem toda uma preparação, eles contavam a história. Tinha 
uma questão pedagógica... houve um planejamento. Lá no ‘Coisa de 
Nêgo’ tinha, por exemplo, na oficina de percussão, o rapaz ele leu 
um texto, ele ia lendo e a gente ia discutindo [...]. Num outro 
momento, eles vieram aqui e trouxeram uma dança, e no intervalo o 
rapaz dava explicações, o que era o racismo, o que é o preconceito. 
Então no complemento de uma dança e outra eles faziam essa 
prática. (S. sexo feminino, 50 anos, Afrodescendente,  Sujeito do 
Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
Na verdade nós nem tínhamos esse conhecimento, mas nós 
começamos a trabalhar... Eu tive a oportunidade de conhecer o 
trabalho, eu não conhecia o trabalho do Coisa de Negro [sic] e foi 
assim muito..., assim, não tenho nem palavras para ti resumir o 
tamanho da riqueza que foi esse trabalho, até a questão de acesso 
de conhecer na verdade a luta deles, eles realmente se interessam, 
eles pegam tudo assim mesmo de raiz, uma que é deles, eles são 
muito unidos em relação a isso, eu não sabia que era tão imenso 
esse trabalho, então para nós foi muito gratificante. (M. sexo 
feminino, 34 anos, Mestiça, Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 

 

A didática dos(as) educadores(as) militantes também foi elogiada, os(as) 

alunos(as) se concentravam nas falas dos(as) militantes, como descrevem as 

seguintes professoras: 
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Didática muito boa porque os alunos ouviam, ficavam ouvindo, 
parava a dança e eles ouviam. (S. sexo feminino, 50 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
Tinha, sim, didática. Tanto é que a gente percebia no diálogo, a 
postura, eles não iam sem nenhum objetivo, eles sabem o que 
querem. (L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente, Professora e 
Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 

 

Os aspectos evidenciados pelos discentes das duas escolas referentes à 

prática pedagógica dos(as) militantes demonstram que, embora 

 
[...] na representação do ‘bom professor’, o domínio da matéria se 
apresente no conjunto de idéias que expressam as boas condições 
de ensino, essa presença não se dá numa perspectiva de 
entendimento da relação forma-conteúdo, mas numa perspectiva de 
relação com habilidades de desempenho do professor. Não se pode, 
entretanto, esquecer que a influência do conteúdo na escolha da 
forma de ensinar é um dado importante à compreensão do processo 
ensino-aprendizagem (RANGEL, 1994, p. 41). 
 

Dizer que o(a) professor(a) "tem didática boa", "tem método" é mais do 

que dizer que domina procedimentos e técnicas de ensino, pois o método deve 

expressar, também, uma compreensão global do processo educativo na sociedade e 

os fins sociais e pedagógicos do ensino. A didática precisa ter relação com a 

relevância social dos conteúdos, com as exigências e desafios que a realidade 

social coloca, como as implicações de origem étnica, social e de classe dos(as) 

alunos(as) e as expectativas de formação dos(as) alunos(as) para atuarem na 

sociedade de forma crítica e criadora. 

Os(as) professores(as) das escolas revelaram que havia disponibilidade e 

atenção às demandas por parte dos(as) educadores(as) do Movimento Negro: 

 
Houve uma grande aceitação, foi um bom trabalho, foi muito positivo. 
Não, não deixou nada a desejar não, tanto é que eles sempre se 
dispuseram, sempre foram solicitados a contribuir da forma que 
pudessem e sempre ficaram à disposição da escola. (J. sexo 
feminino, 32 anos, mestiça, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Para os(as) professores(as) das escolas, a metodologia utilizada 

pelos(as) militantes era adequada e interessante para o público atendido, como 

observamos nos seguintes depoimentos: 
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Foi muito importante para a escola, apesar de terem sido dois grupos 
que participaram, o ÌFARADÁ e o ‘Coisa de Negro’ [sic], cada um 
contribuiu à sua forma, o ‘Coisa de Negro’ [sic] foi mais na parte da 
dança, da percussão, o ÌFARADÁ foi mais na questão das oficinas de 
educação, a parte de direitos humanos, da ética em si... cada um 
contribuiu de acordo como podia, e o aluno em si assimilou muito, 
descobriu direitos, isso contribuiu até para o dia-a-dia na prática em 
si, de sala de aula, o comportamento em sala de aula... eles 
contribuíram para essa parte social e da própria educação dos 
alunos para levar para o dia-a-dia e para a vida deles. (L. sexo 
masculino, 28 anos, Afrodescendente, Professor e Coordenador 
Pedagógico, Sujeito do Colégio "Madre Deus").     
    

Na opinião dos(as) alunos(as), o aprendizado era facilitado porque eles 

acreditavam que os(as) militantes eram as pessoas mais indicadas para tratar 

desses assuntos porque estudam muito o tema e têm plena consciência dos 

conteúdos discutidos, sofrem e enfrentam o preconceito racial e racismo no seu 

cotidiano: “São pessoas estudadas que sabem o que falam, não tentam empurrar 

nada à força para ninguém, eles têm um modo de deixar a pessoa ligada no que 

eles queriam nos passar [...].” (Aluna afrodescendente, 16 anos - Oficina Saúde da 

População Negra - Colégio "Madre Deus). 

Esse depoimento é corroborado pelo pensamento de Rangel (1994), 

quando diz que é 

 
[...] comum na informação sobre o ‘bom professor’ a presença de 
idéias de ‘gosto’ pela profissão, segurança da matéria, boas 
explicações ou habilidade de transmitir com clareza a matéria, 
habilidade de responder às perguntas dos alunos, utilizando de 
meios diversificados de ensino. Esse conjunto de idéias expressam a 
valorização de habilidades de ensino e confirmam, na prática, esses 
elementos da discussão teórica do processo didático. (RANGEL, 
1994, p. 30). 
 

Para os(as) alunos(as), os(as) militantes eram pacientes e dedicados e 

utilizavam uma práxis pedagógica interdisciplinar com atividades relaxantes e 

interessantes, procurando sempre envolvê-los(as), espontaneamente, como 

expressam os seguintes alunos: 

 
Foi muito bom, pois eles nos mostraram pontos de vista diferentes. 
Meus professores de dança não falaram e explicaram só sobre 
dança, falaram de tudo que queríamos saber e tínhamos curiosidade. 
(Aluna não-afrodescendente, 16 anos - Oficina de dança - Colégio 
"Madre Deus"). 
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Aprendi muitas práticas inteligentes e diferentes... porque eles 
ensinam com o corpo, com os olhos, com o espírito. E dessa forma 
tudo fica bem interessante. (Aluno não-afrodescendente - 18 anos 
Oficina de Teatro - Colégio "Madre Deus). 

 

Pelo depoimento da aluna, observamos que "[...] a idéia de ‘arte’ no 

ensino e do ‘professor-artista’ expressa um aspecto particular da dimensão humana 

do processo ensino-aprendizagem, como algo que toca a sensibilidade e a emoção 

das pessoas." (RANGEL, 1994 p. 38). Nós, professores(as) e educadores(as), 

precisamos ser verdadeiros artistas, no sentido de tentar expressar formas de 

ensinar adequadas ao melhor aprendizado dos(as) alunos(as). Necessitamos ter um 

"jogo de cintura" para, a cada dia, a cada aula e conteúdo trabalhado, podermos ter 

como resultado uma experiência interessante e agradável, com aproveitamento. 

Embora, em algumas vezes isso não aconteça porque não depende somente do(a) 

professor(a), é com esse objetivo que ele deve se propor a atuar nos espaços das 

instituições de ensino. Para isso, muitos professores utilizam-se do jogo da arte, com 

dinâmicas e outras atividades para despertarem o interesse dos(as) alunos(as). 

Os(as) educadores(as) militantes utilizam uma metodologia de ensino que 

estimula a atividade e iniciativa dos(as) alunos(as), sem dispensar a iniciativa do(a) 

professor(a), ao mesmo tempo em que podem favorecer o diálogo dos(as) 

alunos(as) entre si e com o(a) professor(a), sem deixar de valorizar o diálogo com a 

cultura acumulada historicamente e o conteúdo à ser aprendido. 

 

 

4.3 As concepções pedagógicas subjacentes às práticas pedagógicas das entidades 

do Movimento Negro 

 

 

Para aprofundar o nosso conhecimento na realização de nosso objetivo 

de conhecer as concepções pedagógicas subjacentes às práticas pedagógicas 

foram feitos os seguintes questionamentos aos educadores(as) militantes: Que 

concepções pedagógicas estão presentes na sua atuação como militante do 

Movimento Negro em Teresina? Que bases teóricas fundamentam tais concepções? 

Dois dos educadores militantes expressaram o seguinte: 
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Nós fazemos a leitura das teorias das Ciências Sociais. A princípio, 
eu utilizei a teoria marxista, que percebe os elementos conflituosos 
da sociedade, os elementos de dominação, e percebe que esses 
elementos de dominação eles repercutem e são mantidos através de 
discursos que visam à manutenção de uma ordem desigual, e as 
teorias marxistas elas nos dão a possibilidade de fazer a crítica 
desses discursos. Então, no primeiro momento, foi isso, depois eu fui 
juntando outros discursos ao discurso marxista e é com esse 
referencial teórico que eu faço a minha análise e atuação (B. sexo 
masculino, 38 anos, Afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ).  
 
Bom, a minha base teórica pedagógica ela passa por essa questão 
de analisar a sociedade, isso é o primeiro ponto, devido à minha 
formação de historiador, de cientista social e tudo. O segundo ponto 
é analisar a sociedade numa perspectiva horizontal, ou seja, 
buscando compreender as diferenças e as diversidade humanas, 
esse é um ponto. Uma outra questão é identificar questões 
pertinentes aos setores sociais mais marginalizados, como negros, 
mulheres, homossexuais, enfim, portadores de deficiências, são 
grupos humanos que fazem parte da sociedade, mas ao mesmo 
instante estão fora da sociedade num processo de rejeição histórica, 
daí a importância de nós trabalharmos essa condição de uma forma 
muito mais veemente. Então, a minha base teórica pedagógica é 
nessa questão, de estar dando sobretudo para a sociedade, mas um 
discurso que visa dar à pluralidade como algo digno de sobrevivência 
humana, esse é um processo (S. sexo masculino, 30 anos, 
Afrodescendente, Coordenador, Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

Diante de tal realidade, a atuação docente requer cuidados também pelos 

seus aspectos práticos, as experiências, que não podem ser menosprezadas porque 

a educação impregna tão profundamente a existência dos seres humanos que é 

mais vivenciada do que pensada, como afirma Gadotti (2005). Essa reflexão de 

Gadotti demonstra que a educação demorou para tornar-se o foco das atenções dos 

teóricos, ressentindo-se até os dias atuais de maior consistência conceitual. 

A Filosofia é a área do conhecimento que, tradicionalmente, tem se 

ocupado das concepções pedagógicas e, por muito tempo, a Pedagogia e a Filosofia 

estiveram juntas ocupadas com a Educação. As teorias educacionais são auxiliadas 

pela reflexão filosófica mostrando as possibilidades da educação, utilizando as 

contribuições da Antropologia, Sociologia, História e demais ciências. Essas teorias 

formam no(a) educador(a) uma postura que permeia toda a prática pedagógica, para 

que a compreendam melhor e possam transformá-la. "E essa postura nos induz a 

uma atitude de reflexão radical diante dos problemas educacionais, levando-nos a 

tratá-los de maneira atenta." (GADOTTI, 2005, p.15). 
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As contribuições de outras ciências para a Educação foram verificadas 

durante as entrevistas realizadas, quando outros(as) educadores(as) responderam 

que utilizam as contribuições da História, da Sociologia, da Antropologia e do 

multiculturalismo51. Considerando-se tais resultados, pode-se afirmar que os(as) 

educadores(as) militantes deparam-se com problemas e buscam na teoria 

educacional as respostas possíveis.  Assim, avaliam as suas práticas pedagógicas, 

procuram refletir sobre os pontos positivos e negativos e buscam sempre o 

aperfeiçoamento das atividades, por intermédio de mais leituras e conversas com 

outros estudiosos do tema. Essa busca de mais conhecimentos e qualificação 

também é realizada através de articulações e intercâmbios com outros militantes no 

âmbito nacional e internacional, devido ao reconhecimento nacional dos dois grupos: 
 

Tem, por exemplo, os eventos nacionais, regionais e estaduais que 
discutem a questão do negro, normalmente o ÌFARADÁ tem 
representantes dentro desses fóruns, que levam informação do Piauí, 
interagem com membros de outros grupos de todo o Brasil ou de 
outras entidades [...] trazem material impresso e também 
informações que são valiosas a respeito de tudo o que é discutido 
[...] quer dizer, há uma troca de experiências nesses fóruns, então de 
certa forma a gente se mantém interligado ao mundo, não só no 
Brasil, até eventos de fora a gente toma conhecimento (W. sexo 
masculino, 29 anos, afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

Os(as) educadores(as) militantes demonstraram empenho e 

fundamentação teórica e prática nas atividades pedagógicas desenvolvidas, como 

percebemos no depoimento abaixo: 

 
[...] o ‘Coisa de Nêgo’ tem trabalhado muito com oficinas de canto, de 
percussão, de dança, de estética negra, palestras sobre a questão 
das religiões de matrizes africanas, as mais variadas temáticas. 
Mesmo quando você trabalha a percussão que você vai colocar o 
que são os instrumentos, você tem que fundamentar qual é a 
importância desses instrumentos, por que que se trabalha isso e por 
que como negros nós precisamos buscar nos identificar com isso, o 
que nos identifica, qual o elo de ligação. Então assim, mesmo as 
oficinas que aparentemente elas não tem essa capacidade 
formadora no sentido dessa consciência, ela exercita para isso, 
porque possibilita a teoria e a prática. Sempre, em qualquer oficina, a 
gente sempre norteia a partir dessa consciência de negritude. (S. 

                                                           
51 Alguns educadores militantes tiveram mais dificuldade em falar das concepções pedagógicas, 

devido à formação deles, no entanto, para captarmos algum sinal a respeito do assunto, 
perguntamos que teorias utilizavam ou quais autores eles liam como referencial teórico.  
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sexo feminino,  44 anos, afrodescendente, Sujeito do "Coisa de 
Nêgo). 

 

A fundamentação teórica é fortalecida e aprofundada por intermédio de 

leituras e discussões nos grupos de estudo e discussões internas das entidades, 

principalmente sobre os temas mais solicitados para serem discutidos pelas 

instituições de ensino.  

Como auxílio dessas teorias pedagógicas, os(as) professores(as) 

começam a perceber que suas práticas não existem isoladamente, mas adquirem 

significado e coerência na medida em que estão vinculadas a uma ou várias teorias 

pedagógicas sistematizadas e essas passam a informar e a dar uma certa 

ordenação, um certo sentido às práticas dos(as) educadores(as).  

A fundamentação prática é realizada pelos relatos de experiências 

dos(as) militantes, pois, de acordo com o público atendido, muitas vezes, somente a 

teoria afasta um pouco. Os(as) educadores(as) acreditam e confirmam que essa 

técnica de relato de experiências vividas sensibiliza e atrai mais o público, além de 

abrir uma porta de diálogo e de entendimento bem mais simples, como demonstra a  

seguinte fala: 

 
Normalmente tem um estudo prévio, a preparação do material que 
vai ser exposto, mas nós costumamos utilizar muito de experiências 
próprias de dentro do próprio movimento, quer dizer, muitas vezes a 
teoria afasta um pouco. De acordo com o público para o qual a gente 
está falando ela pode afastar um pouco porque não é um assunto 
muito estudado em colégios e em outras entidades, mas quando nós 
falamos de experiências, de notícias, por exemplo, que saem na 
imprensa a respeito do negro, da discriminação ou de outros 
assuntos polêmicos, como as cotas, a atenção do público ela é 
maior, e aí abre uma porta de diálogo e de entendimento bem mais 
simples, a partir dos exemplos. (W. sexo masculino, 29 anos, 
afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ). 
 

 

Nesses casos, quando existia essa técnica de relato de experiências, 

os(as) educadores(as) não desprezavam a parte teórica e escrita, mas distribuíam 

textos para que as pessoas mais interessadas se sentissem à vontade para 

poderem ir mais além, lendo e pesquisando: 
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[...] eu já tive essa experiência no TEAR, que é o Consórcio da 
Juventude, onde eu fui convidada pelo grupo Afro Afoxá para 
ministrar uma disciplina de nome Políticas Públicas de Inclusão 
Social, e eu vi que a bibliografia que eu tinha programado no plano 
da aula não teria como eu passar aquele texto porque eles não liam 
para acompanhar, eles escutavam mais eu falando e eles entrando 
no debate, é a melhor forma que eu acho que tem que começar, mas 
nunca podemos menosprezar uma apostilha [sic], a gente fala sobre 
o assunto e aí você passa os textos.  E num curso de formação que 
a gente fez agora no ÌFARADÁ teve isso, a gente não encheu as 
pessoas que foram lá para fazer o curso com os textos longos, só foi 
alguns textos de três páginas, quatro, para essas poderem ler e 
sentir a vontade de ir mais além e pesquisar sobre o que ele estava 
tendo acesso nos textos. (A. sexo feminino, 30 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

É importante também ressaltar que as teorias da educação que vêm 

embasar as concepções pedagógicas adotadas num determinado contexto, num 

determinado período da história nem sempre refletem as ideologias e objetivos 

desse contexto. Algumas delas surgem exatamente com o objetivo de romper com o 

que está estabelecido.  Segundo Freire (1979, p.28), a educação implica numa 

busca contínua do homem em ser mais, portanto "[...] o homem deve ser sujeito de 

sua própria educação. Não pode ser objeto dela. Por isso ninguém educa ninguém!". 

Assim, a educação pode tornar-se um caminho de libertação na  construção de uma 

sociedade mais humana, procurando possibilitar o desenvolvimento de uma 

consciência  crítica, que recusa as posições passivas (FREIRE, 1983). 

Para Freire (1979), não se deve ter uma visão ingênua da escola como 

espaço e tempo para a constituição do conhecimento, escola é um espaço de luta 

entre classes. Discutindo essa questão, salienta o papel do(a) educador(a), a partir 

da posição que este(a) assume diante do conflito social e atesta a importância dos 

conteúdos das disciplinas e a maneira como os utiliza, propiciando ou não, a 

manutenção da estratificação social.  

A Pedagogia de Paulo Freire tem por fim a conscientização. O primordial 

é a consciência das relações sociais e a educação é um ato político. A educadora 

militante, abaixo, tem sua prática apoiada nas concepções da Pedagogia Libertadora 

e da Pedagogia do oprimido (FREIRE, 1987): 

 
Acredito que educação não se faz apenas na escola e sim em todos 
os espaços que favorecem a aquisição do conhecimento, do saber e 
da formação se uma consciência crítica e comprometida com a 
realidade social. Assim, a minha concepção da ação militante é de 
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uma Pedagogia Libertadora. De uma certa forma, somos todos 
descendentes do mestre Paulo Freire e sua ‘educação como prática 
de liberdade’. Educação para a consciência política e sua ‘Pedagogia 
do oprimido’. Esta é também a referência da educação inclusiva que 
hoje se faz tão atual. Esperamos que não seja apenas uma moda 
passageira. (F. sexo feminino, 46 anos, Afrodescendente, Sujeito do 
“Coisa de Nêgo”). 

 

Essas posturas reflexivas do(a) educador(a) revelam diferentes 

concepções pedagógicas. Tais posturas reflexivas têm por fundamentação os 

pressupostos da Pedagogia do Oprimido, Educação Multicultural e da Pedagogia 

Interétnica. Vejamos o que expressa o educador militante abaixo: 

 
Eu comecei com o marxismo, de 1996 até 1998 eu tinha uma visão 
muito marxista da história. Confesso que hoje o marxismo para mim 
não é algo tão veemente, hoje eu trabalho mais essa questão do 
multiculturalismo, é uma vertente [...]. essa questão de você estar 
trabalhando a diversidade humana [...] o multiculturalismo passa a 
ser uma ação que hoje eu estou trabalhando mais, dentro dessa 
questão de se trabalhar a questão das culturas como uma resposta 
política de buscar valorizar uma sociedade, sobretudo para os 
núcleos sociais mais à margem desse processo histórico. (S. sexo 
masculino, 30 anos, Afrodescendente, Coordenador, Sujeito do 
ÌFARADÁ). 

 

Ao se fazer uma análise das concepções teóricas subjacentes à prática 

pedagógica, verifica-se que as diferentes tendências continuam presentes no fazer 

docente dos(as) educadores(as) em geral. Elas se interrelacionam nessa prática de 

tal forma que um(a) mesmo(a) professor(a) poderá apresentar, em diferentes 

momentos de seu trabalho, características de todas as tendências  (SAVIANI, 

1983a). 

As concepções da Pedagogia do Oprimido, Educação Multicultural e da 

Pedagogia Interétnica possuem um viés comum, partem do pressuposto que "[...] os 

povos oprimidos não devem abrir mão do seu fazer revolucionário, ao denunciarem 

as estruturas sociais injustas e ao anunciarem um mundo mais justo, os homens 

assumem uma posição libertadora." (CRUZ, 1989, p. 76). 

Um exemplo, desse fato é que devido à formação precária dos 

profissionais da educação, destacada no depoimento dos sujeitos dos grupos, os 

materiais produzidos pelos(as) educadores(as) militantes são lançados e discutidos 

nas escolas e os resultados das pesquisas realizadas pelas organizações são 

debatidos em cursos e oficinas, o que demonstra a utilização dos métodos de 
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pesquisas sobre o preconceito e sobre o racismo (o Sociológico, o de Análise da 

Linguagem Ordinária e o Semiológico), dos métodos operacionais de combate ao 

racismo (o Curricular, o Etnodramático e o da Comunicação Total) e os aspectos 

estruturais (Psicológico, Histórico, Sociológico, Axiológico e o Antropobiológico) 

propostos pela Pedagogia Interétnica (v. Cap. 3). 

Assim, pelo resultado desse estudo podemos inferir que as concepções 

pedagógicas subjacentes à prática pedagógica das entidades do Movimento Negro, 

consciente ou inconscientemente, são oriundas da Pedagogia Interétnica, que tem 

como um dos procedimentos metodológicos o procedimento dialético que: 

 
[...] permite uma visão de conjunto da realidade, a partir de uma 
consciência crítica e transformadora. O método dialético possibilita 
uma compreensão profunda do sistema capitalista, especialmente no 
que tange ao processo de educação burguesa, detectando os 
conteúdos ideológicos de natureza classista e racista, veiculados 
através do aparelho escolar, da família e da sociedade como um 
todo. (CRUZ, 1989, p. 69). 

 

O método dialético baseia-se também no materialismo dialético e histórico 

marxista que não concebe a dialética tão-somente do homem, mas também do 

mundo e da sociedade. A fecundidade do método dialético permite o despertar de 

uma consciência crítica da sociedade, especificamente do processo educacional, 

superando, assim, as posturas tradicionais e autoritárias que sempre nortearam as 

relações pedagógicas, possibilitando o diálogo entre educadores(as) e 

educandos(as) comprometidos com o processo de transformação social, atuando, 

assim, como sujeitos produtores da história e transformadores do mundo (CRUZ, 

1989). 

A ênfase na relação dialética entre educação e sociedade implica a 

adoção do método dialético na prática pedagógica da sala de aula (SAVIANI, 

1983b).  

Acreditamos na necessidade da formação de uma consciência crítica na 

sociedade, que conceba a educação como um processo social de combate a 

opressão e para a valorização da diversidade étnica e cultural, e a Pedagogia 

Interétnica pode estar plenamente comprometida com este processo de libertação. 

 

 



 178

4.4 Material didático utilizado e produzido pelas entidades do Movimento Negro e as 

concepções pedagógicas subjacentes 

 

 

O material didático utilizado pelos(as) educadores(as) militantes serve 

como suporte para ilustrar e motivar o processo de ensino-aprendizagem. O(a) 

professor(a), ao planejar sua aula, precisa utilizar recursos didáticos para chamar a 

atenção dos(as) alunos(as) e despertar o interesse pela aprendizagem. Além disso, 

o material didático funciona como recurso para complementar o processo de 

discussão que está sendo realizado na atividade pedagógica. No entanto, os(as) 

professores(as) necessitam adequar o material didático à realidade dos(as) 

educandos(as), à natureza do conteúdo, estabelecendo relações entre o que é 

utilizado e a vida cotidiana contemporânea enfrentada pelos(as) alunos(as). 

Ao tratarmos do material didático, enfocaremos o livro didático, por 

considerarmos, em nossas observações em algumas escolas públicas e particulares, 

que é o material mais utilizado pelos(as) professores(as). 

Os livros didáticos têm constituído fontes inesgotáveis de pesquisa que 

abordam os mais diversos temas, dentre os quais os estereótipos que eles veiculam 

e que contribuem para o fortalecimento das desigualdades existentes entre os atores 

que atuam no cotidiano social. Como principal recurso didático, fazem-se presentes 

desde os momentos iniciais de escolarização das crianças, que aprendem a 

percebê-los como legitimadores de “verdades” freqüentemente concebidas a partir 

de visões distorcidas dos seres humanos, das relações que estabelecem entre si e 

das relações entre os grupos. 

Precisamos entender que o livro didático é apenas um recurso didático e 

não um manual a ser seguido sem reflexões e críticas. Segundo Abramovay (2006), 

o livro didático é um material básico nas escolas e estratégico na reprodução ou 

enfrentamento de preconceitos. De alguma forma, a crítica à não-presença ou à 

pseudovisibilidade por distorções e estereótipos nos livros didáticos sobre os 

afrodescendentes, sua cultura e participação na história nacional impulsionou uma 

ampla literatura sobre questões raciais mal resolvidas pela e na escola. 

Segundo Negrão (1987, p. 86), a preocupação com a representação do 

afrodescendente em livros didáticos e paradidáticos começa, no Brasil, com o 

trabalho de Dante Moreira Leite, Preconceito racial e Patriotismo em seis livros 
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didáticos brasileiros, escrito em 1950. Nos trabalhos realizados na década de 1950, 

a ocorrência de preconceito explícito é muito pequena (HOLANDA, 1957; 

BAZZARELLA, 1957). 

Na década de 1970, alguns trabalhos, como o de Nosella (1979), partem 

para captar a veiculação explícita e implícita do preconceito através da discussão 

dos temas abordados na literatura didática. Rosemberg (1980) realizou um estudo 

sobre as discriminações étnico-raciais na literatura infantil brasileira e constatou que 

esses livros veiculam a relação opressor-oprimido: o branco é o representante da 

espécie com atributos tidos como universais, a mulher negra é a doméstica. O 

branco evidenciou-se pelo desempenho de atividades profissionais mais 

diversificadas; o afrodescendente foi associado a personagens maus, à sujeira, à 

tragédia, à maldade. O branco representa os santos, os ricos, os heróis. Triumpho 

(1987, p. 93) evidencia esses aspectos, indagando: 

 
Que livro didático mostra os quilombos como uma organização 
política, social e econômica, primeira experiência socialista realizada 
no Brasil? [...] Que livro didático leva o leitor a compreender que a 
divisão entre classes sociais em nosso país sempre foi profunda e 
que a cor negra da pele rotula como incompetentes, preguiçosos 
homens e mulheres negros, acentua a divisão, fazendo com que 
problemas de classe se confundam com os problemas de cor? Onde 
estão os nossos heróis negros?  
 

Pinto (1987), analisando trabalhos realizados no período de 1947 a 1986 

sobre as imagens veiculadas sobre o afrodescendente, afirma que praticamente 

todos os autores que se dedicaram a esses estudos chamam a atenção para as 

imagens e as representações negativas vigentes na nossa sociedade a respeito 

desse segmento étnico. O afrodescendente é desvalorizado, tanto do ponto de vista 

físico, intelectual, cultural, como moral; a cor e os traços fenotípicos são 

considerados antiestéticos; a cultura e os costumes africanos são reputados como 

primitivos; há depreciação da sua inteligência e descrença na sua capacidade; 

coloca-se em dúvida sua probidade moral e ética. 

Podemos destacar também o trabalho de A. Silva (1995), que denuncia 

estereótipos e preconceitos em relação ao afrodescendente nos livros didáticos de 

Comunicação e Expressão, na cidade de Salvador, Bahia. 

Müller (1999), tratando da importância do livro de leitura na construção da 

identidade étnico-racial brasileira nas primeiras décadas do século XX, aponta 
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situações expressas de desconsideração do negro nos livros didáticos por ela 

analisados, seja pela atitude de silenciamento sobre questões étnico-raciais; seja 

pelos discursos através dos quais os afrodescendentes eram abertamente 

apontados como escórias da nação. Esses discursos, segundo a autora, constituíam 

um programa para o ensino público brasileiro, cuja base se dava no enaltecimento 

do povo branco, em detrimento dos negros e indígenas, classificados como 

"inferiores" e "indesejáveis". Esses livros tiveram grande influência na formação do 

imaginário social do povo brasileiro sobre as questões raciais. 

Ainda segundo A. Silva (2005), em pesquisa sobre a desconstrução da 

discriminação no livro didático, sobre as mudanças das representações sociais sobre 

o afrodescendente nos livros didáticos, houve transformações significativas que 

viriam colaborar para combater representações estigmatizadas, destacando para 

tanto a contribuição do Movimento Negro e de estudiosos da academia. Na década 

de 1990, já existem mudanças, mas ainda há muito a ser feito.  

Essa negatividade contra os afrodescendentes foi e ainda está sendo 

retratada nos livros didáticos, por ser o pensamento da sociedade dominante. Os(as) 

professores(as) das duas escolas pesquisadas relataram a escassez de materiais 

didáticos nas bibliotecas das escola para pesquisarem e discutirem os temas 

relativos às africanidades com os(as) alunos(as), como observa a seguinte 

professora: 

 
Aí, na sala de aula a gente trabalha mesmo com o livro didático. Eu 
estava até falando para o meu marido: olha, enquanto o Governo não 
se dispor [sic] a colocar no mercado, nas escolas, nas instituições, 
um material assim vasto e que a gente possa pesquisar facilmente, 
eu acho que vai perdurar a questão do racismo (S. sexo feminino, 50 
anos, afrodescendente, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 

 

Os(as) docentes do Colégio "Madre Deus" juntamente com os(as) 

discentes e educadores(as) militantes elaboraram materiais didáticos a partir do 

Projeto KZOMBA. Cada oficina apresentou resultado dos trabalhos desenvolvidos. 

Como produto, elaboraram DVD's e cartilhas de oficinas específicas; DVD da 

apresentação final, contendo todas as oficinas, apresentações artísticas, peças 

ornamentais, textos e fotografias, além de um livro resumindo toda a experiência do 

Projeto. Todo esse material está arquivado no Colégio e serve de apoio aos 

trabalhos da escola. 
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Os(as) professores(as) dos dois colégios pesquisados relataram sentir 

dificuldades de acesso a esses materiais didáticos. No entanto, alguns persistiam na 

pesquisa bibliográfica, como essa professora relata: 

 
Eu ia buscar material onde tivesse, porque eu acho que na 
universidade não tive nem um momento de preparação para isto. Eu 
não tinha, eu vou buscar sozinha. Eu tive ajuda das pessoas que eu 
procurei... Eu ia nas bibliotecas, pegava livros, fazia leituras. Outro 
avanço nosso é a internet onde tem os sites de pesquisa. (L. sexo 
feminino, 40 anos, afrodescendente, Professora e Coordenadora 
Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
[...] como eu já tenho simpatia pela nossa história porque faz parte da 
nossa história enquanto brasileira e eu já tinha em mãos o livro aqui 
do Ruimar, que é muito meu amigo do ‘Coisa de Nêgo’ [...] e levei as 
meninas até o Grupo ‘Coisa de Nêgo’ por já conhecê-los, servi de 
ponte. (J. sexo feminino, 32 anos, mestiça, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 
 

Constatamos também, nesse depoimento, que a formação universitária 

dos(as)  professores(as) não proporcionou discussão sobre a importância da 

temática das africanidades no processo de ensino e aprendizagem. 

Os livros didáticos das duas escolas são escolhidos por grupos de 

professores(as) das áreas de ensino, mas nem todos participam desses momentos 

de escolha dos livros. Segundo depoimento da professora do colégio "Liceu 

Piauiense", abaixo, apesar da maioria dos livros didáticos não enfocarem conteúdo 

com a discussão étnico-racial, na videoteca da escola existem diversos vídeos sobre 

essa temática, mas poucos(as) professores(as) a utilizam.    
 

Na sala de aula foram as fitas da TV Escola que ajudaram, lá tinham 
debates nas próprias fitas e eu trabalhava também muito com a profª. 
de História, mas ela nesse momento não estava em sala de aula. Ela 
estava na TV Escola. Aí todos os vídeos que tinham selecionávamos, 
aí ela me dava. Nós temos uma lista... nós apresentávamos o vídeo 
e depois já fazíamos debates. E era bom. (L. sexo feminino, 40 anos, 
afrodescendente, Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do 
Colégio "Liceu Piauiense"). 

 
Em nosso país, algumas experiências vêm sendo implementadas para 

apoiar o(a) professor(a) na utilização de programas de televisão na prática 

pedagógica. Para tanto, têm sido criados diversos programas, como o TV Escola. 

Geralmente, esses programas têm como objetivo favorecer a formação do professor 
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à distância e promover a leitura de textos escritos até as múltiplas leituras das 

diversas formas de expressão audiovisual. Esses programas produzem vídeos e 

programas de TV, tornando disponível material audiovisual para a capacitação em 

serviço dos(as) professores(as) e para utilização nas práticas pedagógicas por 

eles(as) desenvolvidas (GUIMARÃES, 2001). 

Verificamos que o livro didático não é o único instrumento que faz parte 

do processo de ensino e aprendizagem, a coexistência no interior do universo 

escolar de outros instrumentos que estabelecem com o livro relações de 

concorrência ou de complementaridade influi necessariamente em suas funções e 

usos. Esses materiais didáticos podem fazer parte do universo dos textos impressos 

ou serem produzidos em outros suportes (audiovisuais, softwares didáticos, CD-Rom 

ou internet). O livro didático, em tais situações, não tem mais existência 

independente, mas torna-se um elemento constitutivo de um conjunto multimídia. 

Na opinião da maioria dos(as) professores(as), é necessário utilizar muita 

criatividade para trabalhar com a temática das africanidades porque não podem 

depender e nem seguir somente os livros didáticos, como relata a professora abaixo: 

 
Não seguia o livro de jeito nenhum. Ele existia, era adotado, certo, 
mas nem todos os alunos tinham livro. A gente usava com a questão 
dos exercícios. Aí deixava na cópia para quem não tinha. Eles nunca 
são completos, se eu fosse seguir, eu nunca tinha trabalhado essa 
temática não. (L. sexo feminino, 40 anos, afrodescendente, 
Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 

 

Os(as) professores(as) mais interessados pela temática das africanidades 

utilizavam, entre outros materiais didáticos, livros de poesias e artigos e imagens de 

propagandas de revistas52 orientados pelos(as) educadores(as) militantes: 

 
Eu gostava também de trabalhar com as imagens de propagandas 
que vinham nas revistas, porque eu vi muito em palestras do 
Movimento Negro, que eles vinham falando como as revistas 
tratavam essa temática. Peguei algumas revistas para mostrar. (L. 
sexo feminino, 40 anos, afrodescendente. (L. sexo feminino, 40 anos, 
afrodescendente, Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do 
Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

                                                           
52 Revistas como Veja, Isto É, Nova Escola e Raça Brasil. 
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Diante desses problemas da representação dos afrodescendentes nos 

livros didáticos como recursos didáticos, os(as) educadores(as) militantes 

pesquisados criam alternativas para superar esses problemas. Utilizam como 

recursos também suas próprias histórias de vida e de outros afrodescendentes que 

podem ser valorizadas e serem fontes de discussões em sala de aula ou em outros 

lugares sociais. Os(as) professores(as) das escolas avaliaram que o material 

didático utilizado pelos(as) militantes era bom, como conferimos na fala da 

professora abaixo: 

 

[...] o livro que eu trabalhei de poesia que é do Ruimar Batista, tem 
cada depoimento! Quando ele despertou... eu fiquei muito 
emocionada... Que ele também se descobriu enquanto negro, foi 
uma experiência dele, mas que ele fez leituras de outros teóricos, 
quer dizer que ali já mostrou que ele à partir do estudo na 
universidade, a partir da busca de conhecimentos, ele despertou (L. 
sexo feminino, 40 anos, afrodescendente, (L. sexo feminino, 40 anos, 
afrodescendente,  coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio 
"Liceu Piauiense"). 
 

Assim, coube aos(as) educadores(as) militantes também o desafio de 

elaborar textos pesquisando, trocando informações com os(as) alunos(as), colegas 

de trabalho, especialistas, num processo de construção compartilhada, atentando 

para os aspectos das peculiaridades de cada grupo de trabalho nas atividades 

pedagógicas. 

Nas entrevistas, os(as) militantes relataram que cada vez mais é 

constante a procura de jovens das mais variadas camadas sociais em busca de 

materiais didáticos, oficinas e debates e até mesmo para conhecerem as sedes 

dessas entidades. Entendemos, portanto, que é necessário um processo de 

divulgação desses materiais didáticos.  

Como resultado dessa procura de mais conhecimentos, muitas crianças e 

adolescentes já questionam sobre alguns fatos que acontecem dentro das salas de 

aula e fazem com que os(as) professores(as) pesquisem sobre a temática, como 

afirmam os depoimentos abaixo: 

 
[...] o que mais nos emociona é ver crianças e adolescentes dando 
depoimento, são crianças e adolescentes questionando dentro da 
sala de aula algumas coisas, é questão de história, questão de 
geografia que o livro didático passa para eles [...] por conta de ter 
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mais informações. O professor, às vezes, nos procura e diz: ‘Olha, eu 
quero agora saber o que é isso, porque os meninos me questionaram 
[...]. (G. sexo masculino, 37 anos, afrodescendente, Coordenador, 
Sujeito do "Coisa de Nêgo”). 
 

Verificamos, na pesquisa, que os(as) militantes constatam mudanças no 

processo de elaboração dos livros didáticos devido também à interferência e 

cobrança do Movimento Negro, como relatam os sujeitos abaixo:  

 
[...] nós já conseguimos mudar através da crítica as imagens do livro 
didático que colocavam o negro como um ser subserviente, então 
isso é uma grande conquista do Movimento... O outro indicador é que 
as crianças estão começando a denunciar o racismo... é a 
repercussão do Movimento. (B. sexo masculino, 38 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do ÍFARADÁ). 
 
[...] com relação ao livro de didático, [...] nos livros didáticos já tem 
poesias de Luis Gama, Solano Trindade e outros poemas que são 
trabalhados. Eu fiquei super feliz, eu fui para uma reunião fora do 
estado do Piauí, aí eu soube que uma professora do Rio de Janeiro 
estava lançando o meu livro na atividade de uma escola no Rio de 
Janeiro [...]. (R. sexo masculino, 48 anos, Afrodescendente, "Coisa 
de Nêgo). 
 

Ao estarem conscientes da sua condição étnica na sociedade, as crianças 

e os adolescentes já manifestam e denunciam, reagindo diante de situações de 

discriminação racial e de ideologias existentes nos livros didáticos e nos discursos 

de alguns professores. A partir dos depoimentos acima, concordamos com Rangel 

(1994, p. 60), quando diz que "[...] é preciso que a vida alcance a escola a ponto de 

envolvê-la na dinâmica do movimento em favor da emancipação social".  

A escola precisa estar cheia de vida em prol de um ensino democrático, 

ou seja, não deve ficar alheia à realidade concreta, econômica, de orientação sexual 

e étnica dos seus educandos e dos problemas que lhes são peculiares no contexto 

social em que vivemos. 

Os(as) educadores(as) relataram que havia uma preparação para a 

realização das atividades, por intermédio de elaboração e leituras de vários textos 

produzidos por integrantes de grupos afroculturais, como Olodum (Bahia), Ilê Aiyê 

(Bahia)  e Akomabu (Maranhão), além de artigos e livros de autores(as) 
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piauienses53, militantes do Movimento Negro e dos próprios grupos54 e outros(as) 

estudiosos(as) do tema, autores(as) nacionais55 e internacionais56. 

Dessa forma, verificamos a importância do material didático produzido 

pelas duas entidades. Por possuírem boa qualidade e embasamento teórico, 

revelam a necessidade de publicação57 desses materiais, para serem utilizados nas 

instituições de ensino, uma vez que os avanços nessa área alcançam pouco a 

formação dos(as) educadores(as) e as salas de aula. 

Em conseqüência do problema da formação precária dos(as) 

educadores(as), pelo depoimento dos sujeitos dos grupos, os materiais produzidos 

são lançados e discutidos nas escolas, e os resultados das pesquisas realizadas 

pelo ÌFARADÁ, como trabalhos de iniciação científica, monografias, dissertações e 

teses, debatidos em cursos e oficinas promovidos pelas associações do Movimento 

Negro.  

A pesquisa também mostrou que, nas atividades pedagógicas, as 

organizações também utilizam materiais pedagógicos produzidos por órgãos ligados 

à afrodescendência e de outras organizações do Movimento Negro nacional, tanto 

para embasamento teórico, quanto para utilização em cursos para capacitação de 

professores(as). Esses materiais, muitas vezes, são os guias das atividades 

pedagógicas, mas interagem com os recursos humanos que o público também 

apresenta.  Ou seja, a prática pedagógica produz resultados que são fruto desse 

processo de ensino e aprendizagem mútuo. 

O livro didático, portanto, é um recurso que tem importância crescente em 

um sistema de ensino massificado, para o qual é preciso assegurar um mínimo de 

qualidade. Dispor de material didático pedagógico ou de apoio é um dos pontos 

favoráveis para o(a) aluno(a) realizar sua pesquisa, suas atividades e até mesmo 

elaborar suas produções. No entanto, percebe-se que o(a) aluno(a) muitas vezes 

                                                           
53  Júlio Romão e Clóvis Moura. Historiadores: Tânia Brandão, Miridan Brito Knosk, Alcebíades Costa 

Filho e Teresinha Queiroz. 
54  Ruimar Batista e Francisca Nascimento (Membros do “Coisa de Nego”), Stânio Vieira, Ana Beatriz, 

Solimar Oliveira, Rosário Bizerra (Membros do ÌFARADÁ). 
55  Os autores nacionais mais lidos são: Nina Rodrigues, Florestan Fernandes, Edson Carneiro, Ana 

Célia da Silva, Helena Teodoro, Joel Rufino, Vânia Santana, Henrique Cunha Júnior Abdias 
Nascimento, Kabengele Munanga, Nilma Lino Gomes, Oraci Nogueira, Roberto Damatta, Gilberto 
Freire e João Luís de Carvalho. Historiadores que tratam da escravidão: Sueli Robles Queiroz, 
Kátia Matoso, Luíz Felipe de Alencastro. 

56  Augostinho Neto, Roger Bastide, Léopold Sédar Sengor e Pierre Verger.  
57 As publicações dos educadores militantes são as seguintes: Batista (2002), Boakari e Gomes 

(2005), Franklin (2000), Lima (1995, 1998, 2005, 2006), W. Silva (2003). 
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não tem acesso a outros recursos além do livro didático. Com isso, identifica-se que, 

apesar dos avanços tecnológicos, bem como da facilidade de pesquisa, ainda é 

recomendável ter em perspectiva o livro didático como o instrumento mais 

democrático de disseminação da cultura.  

Rigorosamente, todo livro assume um caráter didático no momento em 

que se torna alvo do trabalho pedagógico organizado por um(a) professor(a). 

Qualquer recurso bibliográfico apresenta seus pontos positivos e negativos. Cabe ao 

professor(a) ser crítico no seu uso para que consiga ser estrategista para que estes 

recursos não se tornem uma única fonte de pesquisa. É preciso administrar com 

responsabilidade e tirar proveito dos recursos que possui, pois nem tudo o que está 

no livro didático o(a) professor(a) vai utilizar e nem tudo que o(a) professor(a) vai 

fazer em sala de aula tem que estar no livro didático. O(a) professor(a) é que tem 

condições de ser o(a) principal autor(a) de suas aulas, sendo capaz de utilizar os 

mais diferentes recursos didáticos para, junto com seus alunos e suas alunas, 

protagonizar o processo de ensino e aprendizagem. “Nenhum material didático pode 

ser tão decisivo quanto a presença dinâmica do próprio professor.” (DEMO, 2004, p. 

58). 

Nas observações participantes realizadas, percebemos que os(as) 

militantes pesquisavam e criavam textos para corrigir a invisibilidade e estereótipos 

atribuídos aos afrodescendentes nos materiais didáticos, como demonstramos na 

descrição de algumas atividades (v. 5.1.2). Essa atitude contribui para a melhoria da 

auto-estima dos afrodescendentes e pode constituir uma atividade criativa, a partir 

da sua identificação e desconstrução pelo(a) aluno(a), orientado pelo(a) 

professor(a), como exemplifica A. Silva (2005, p. 27): “No livro Caminho Certo, 3ª 

série [...], aparece a seguinte frase no texto: -‘... querem ver que o demônio do 

negrinho tornou a cair...?’ A Frase corrigida por professores, ficou assim: -‘...querem 

ver que o garoto traquinas tornou a cair...?’” 

Com isso, o papel do(a) professor(a) como agente do processo ensino-

aprendizagem deve ser de um(a) pesquisador(a), buscar novos conhecimentos, 

novas formas de ensinar, novas metodologias, fazer uso da tecnologia e não se 

deter exclusivamente no uso isolado de um livro didático. Como coloca Ronca e 

Terzi (1995, p. 70), o(a) professor(a) “[...] precisa ensinar os alunos a pensar, mais 

do que somente memorizar; ensiná-los a questionar o mundo, mais do que aceitá-lo 

passivamente; ensiná-los a fazer Ciência, mais do que recebê-la pronta”. Tais 
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desafios impulsionam o(a) professor(a) a uma constante busca pelo saber “ser”, 

saber “ensinar” e saber “aprender”. 

 

 

4.5 Características apontadas pelos(as) Docentes e Discentes das instituições 

escolares inseridas nas atividades e pelos(as) educadores(as) militantes sobre 

a prática pedagógica dos grupos do Movimento Negro 

 

 

As características apontadas pelos sujeitos da pesquisa, ou seja, 

pelos(as) docentes e discentes das escolas e pelos(as) educadores(as) militantes, 

de todo o trabalho desenvolvido pelo ÌFARADÁ e pelo "Coisa de Nêgo" nos Colégios 

"Madre Deus" e "Liceu Piauiense" formaram três bases de contribuições ao processo 

de ensino e aprendizagem e serão expressas através dos seguintes eixos: a) 

afirmação da identidade cultural afrodescendente e melhoria da auto-estima; b) 

socialização e conscientização sobre o combate ao racismo e sobre a importância 

da história e cultura africana e afrodescendente; e c) aquisição de conhecimentos 

sobre as africanidades brasileiras. 

  
a) Afirmação da identidade cultural afrodescendente e melhoria da auto-estima 

 
Um dos aspectos verificados nos resultados da pesquisa sobre os modos 

de inserção realizados por entidades do Movimento Negro no contexto escolar foi a 

afirmação da identidade cultural afrodescendente e melhoria da auto-estima dos 

discentes. É o que podemos ver nas seguintes falas: 

 
Eu aprendi que não é só porque uma pessoa é negra que ela não vai 
ter o direito de freqüentar uma universidade, e ter um emprego 
melhor, porque negro também é gente, assim como o branco. (Aluno 
afrodescendente, 15 anos -  Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
Gostei porque aprendi mais e muitas pessoas brancas que nos 
discriminavam por sermos negra, passaram a nos tratar de forma 
diferente. (Aluna afrodescendente, 17 anos - Colégio "Liceu 
Piauiense"). 
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Quando tratamos de educação, temos que fazer referência à identidade. 

Todo ser humano precisa construir sua identidade. Sobre o conceito de identidade, 

C. Silva (1995, p. 26) afirma: 

 
A identidade é um conceito que abrange duas dimensões: a pessoal 
e a social [...]. A identidade social surge do processo de identificação 
do indivíduo com aqueles considerados importantes em sua 
socialização. Logo a identidade social se interrelaciona com a 
identidade pessoal; sendo assim, não existe a possibilidade de uma 
identidade pessoal desvinculada da identidade social. 

 

Assim, a identidade é uma referência em torno da qual o indivíduo se 

auto-reconhece e se constitui, e estando em constante transformação, é construída 

a partir de sua relação com o outro. Não é uma referência que configura 

exclusivamente uma unidade, mas, simultaneamente, unidade e multiplicidade. 

Hall (1997) explica que a identidade étnica vai se reconstruindo e 

reconfigurando ao longo do processo histórico. Não se pode entendê-la como algo 

dado, definido plenamente desde o início da história de um povo. Assim, para Hall, o 

fato de projetarmos a “nós próprios” nas identidades culturais, enquanto 

internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para 

vincular nossos sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que ocupamos no 

mundo social e cultural. 

A participação dos(as) alunos(as) das escolas pesquisadas nas atividades 

pedagógicas dos projetos desenvolvidos com os grupos do Movimento Negro que 

expressaram a presença das africanidades através da história, da literatura, do 

teatro, das artes, da educação, da saúde, da religião, da dança, do ritmo, da música, 

da percussão e da corporeidade interferiu de maneira positiva na afirmação da 

identidade, mesmo que tal processo não tenha se dado de forma consciente. Os(as) 

alunos(as) afirmam que, após o envolvimento com a linguagem cultural e aquisição 

de conhecimentos, passaram a se ver mais como afrodescendentes e a se orgulhar 

mais da cultura de seus antepassados. Além disso, a participação em outros 

espaços culturais, sociais, políticos e educativos que primam pelo respeito à 

diversidade étnica também contribui para essa afirmação.  

Os(as) alunos(as), apesar de reconhecerem a existência da discriminação 

e das desigualdades étnico-raciais, proferem um discurso mais afirmativo sobre o 

seu próprio pertencimento étnico. Mostram-se atentos às africanidades e 
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reconhecem situações de preconceito racial. Um ponto que se destaca nesse dado 

da pesquisa é que as opiniões dos(as) alunos(as) sobre a etnia apresentam-se mais 

confiantes e afirmativas. Tal resultado pode ser fruto dos avanços sociais em prol da 

superação do racismo em nossa sociedade, e também da inserção em atividades 

em conjunto com as organizações do Movimento Negro, como veremos no 

depoimento abaixo: 

 
Então eu acho que causa um efeito muito positivo para o lado da 
conscientização, porque o que a gente vê nas universidades hoje, 
quando a gente chega para dar uma palestra ou para dar algum 
seminário, existe um número muito pequeno de pessoas negras e 
que nem sabem que são negras, por estar num convívio ou por 
talvez ter uma condição social mais elevada equiparada àquelas 
pessoas brancas que estudam com ele, ele não tem essa 
conscientização. Às vezes a gente está lá e pergunta: tem algum 
negro aqui? Ele está ali e não quer nem levantar a mão, fica com 
vergonha e tudo, então esses resultados também de pessoas depois 
nos procurar e dizer: ‘Olha, depois daquela palestra, depois daquele 
seminário, depois daquele curso, a gente abriu a cabeça" [...] Aí, 
depois daquilo dali as pessoas conseguem se identificar, às vezes a 
pessoa nem se identifica quando está sendo discriminada pela 
própria cor, aí depois que a gente diz, que a gente conversa aquilo 
dali, faz aquela exposição as pessoas começam a se identificar e às 
vezes nos procuram: ‘Olha, tem um fulano ou fulana que me trata 
assim, e eu nem sabia que ela está me discriminando, mas está e eu 
me revoltei e tudo’, a gente encontra muitas pessoas que dizem isso. 
(G. sexo masculino, 37 anos, afrodescendente, Coordenador, Sujeito 
do "Coisa de Nêgo). 

 

Essas atividades marcaram de alguma forma a vida desses(as) 

alunos(as), pois mesmo diante de condições sociais adversas, conseguiram lhes 

proporcionar um sentido novo à sua condição, apontando caminhos, possibilitando o 

contato com o outro e com outras realidades e abrindo perspectivas para a 

construção de um projeto de vida. Os(as) alunos(as), ao se identificarem com as 

situações vivenciadas, reconheceram sua identidade, obtiveram autoconhecimento, 

tudo isso favoreceu a construção da melhoria da auto-estima desses jovens 

afrodescendentes. 

A auto-estima é a opinião, o conceito e o sentimento que cada pessoa 

tem por si mesma e pelo seu interior. Através dela é que a valorização ocorre, pela 

consciência, crença e confiança nas suas habilidades e referenciais próprios. 

Quando a auto-estima está rebaixada, o ser humano sente-se vulnerável e 

inadequado perante a vida, tendo a sensação de ser incapaz e de estar sempre 
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errado. Existem algumas maneiras de destruir a auto-estima no ambiente escolar, 

como fazer comentários negativos sobre a aparência de alguém ou sobre as notas 

escolares; desprezar os comportamentos e atributos positivos; transformar os erros 

em fracassos pessoais; apontar as qualidades positivas de uma pessoa e mostrar 

que a outra não as possui.  

Podemos também construir a auto-estima, ao trabalhar com estudantes 

que passaram por processos muito perversos de menosprezo e rejeição, muitas 

vezes é necessário consertar a auto-imagem e a auto-estima severamente 

prejudicadas. Percebemos que a construção da identidade e da auto-estima formam 

contínuas relações dialéticas com a sociedade, "[...] pois sendo processuais, 

mensuráveis e construídas, a identidade e a auto-estima tornam-se passíveis de 

reelaboração e reestruturação diante de novas condições dadas." (SOUSA, 2005, p. 

117).   

Pudemos perceber essas novas condições dadas, na pesquisa, quando 

algumas atividades socioeducativas e pedagógicas promovidas pelo ÍFARADÁ e 

pelo "Coisa de Nêgo" afirmavam a identidade cultural e ao mesmo tempo 

melhoravam a auto-estima dos(as) alunos(as), como vemos no relato abaixo: 

 
É isso aí. É a questão da conscientização da identidade. Nas oficinas 
de trança, no outro dia era tanta gente lá de cabelo entrançado. E o 
depoimento das meninas só nessas vivências: agora eu me 
reconheço! Não foi só uma não. Eu achei isso muito importante! 
Professora, agora eu estou me reconhecendo, a minha identidade, 
eu sou negra! A partir daquele momento, ela despertou, e não foi só 
a oficina aqui no colégio, ela fez também lá no espaço na sede deles, 
pagou taxa, e se não tivessem interesse, nem iam. (L. sexo feminino, 
40 anos, afrodescendente, Professora e Coordenadora Pedagógica, 
Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Pelo relato dessa professora sobre a expressão da aluna, verificamos o 

despertar e a afirmação da sua identidade afrodescendente. Ao participar da oficina 

ministrada pelos(as) educadores(as) do "Coisa de Nêgo", ela pôde conhecer e sentir 

todo o contexto do uso das tranças58 nos cabelos e pôde melhorar sua auto-estima, 

                                                           
58 "O uso de tranças é uma técnica corporal que acompanha a história do negro desde a África. 

Porém, os significados de tal técnica foram alterados no tempo e no espaço. Nas sociedades 
ocidentais contemporâneas, algumas famílias negras, ao arrumarem o cabelo das crianças, 
sobretudo das mulheres, fazem-no na tentativa de romper com os estereótipos do negro 
descabelado e sujo. Outras fazem-no simplesmente como uma prática cultural de cuidar do 
corpo." (GOMES, 2002, p. 5). 



 191

já que o cabelo crespo é sempre estigmatizado, chamado de cabelo "ruim" e cabelo 

"pichaim". Segundo Abramovay (2006, p. 210), o cabelo é  

 
[...] um imprescindível marcador no estabelecimento de 
enquadramentos das identidades raciais entre alunos. A rejeição 
estética dos cabelos crespos, cacheados e/ou volumosos relaciona-
se com padrões de beleza inspirados numa concepção eurocêntrica 
de beleza. 

 

O visual dos cabelos influencia muito na auto-estima da pessoa. Para os 

afrodescendentes, um bom penteado, uma trança incrementada ou um corte 

“transado” vão além do reencontro pessoal. Remete muitas vezes ao resgate das 

origens africanas que, ao lado do índio e do europeu, moldaram a face brasileira.  

Para o antropólogo Lody (2004, p. 98), "[...] os povos africanos têm, na 

cabeça, uma referência como o foco mais importante do corpo. O cabelo é um 

símbolo de comunicação, um símbolo étnico.” Na análise desse autor, para os povos 

africanos, a estética está ligada à cultura e à posição social. Tanto que no continente 

há penteados para ocasiões fúnebres, como o kolese (duas tranças feitas nas 

laterais da cabeça); e para casamentos, como o koju soko (várias tranças que 

iniciam no alto da testa e na nuca). 

O sentimento de pertencer a uma cultura se constrói a partir da interação 

entre as histórias do passado e as práticas sociais do presente. A estética africana 

de compor penteados é exemplar nesse sentido. Ela resiste ao tempo e continua até 

hoje nas cabeças de africanos e afrodescendentes, às vezes reinventada, às vezes 

muito próxima da estética de seus antepassados (LODY, 2004). 

Com esse tipo de atividade realizada pelos(as) militantes, reafirmamos o 

que afirma A. Silva (2005, p. 28):  

 
Trabalhar a razão de ser dos diferentes tipos de cabelo, ensinar 
como tratá-los, realizar concursos de penteados afros, trazer 
trançadeiras para trançar na sala de aula, são algumas atividades 
que podem desconstruir a negatividade atribuída à textura dos 
cabelos crespos. 

 

Parece haver associações implícitas e explícitas entre a aparência do 

cabelo utilizado pelo(a) aluno(a) afrodescendente e expectativas relativas às formas 

de comportamento social, hábitos de higiene, capacidade intelectual, tendência à 
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sociabilidade ou isolamento e mais uma série de outros predicativos contidos em 

apelidos e xingamentos. Para Gomes (2002, p. 45), a escola 

 
[...] impõe apelidos que expressam que o tipo de cabelo do negro é 
visto como símbolo de inferioridade, sempre associado à 
artificialidade (esponja de bombril) ou com elementos da natureza 
(ninho de passarinhos, teia de aranha enegrecida pela fuligem). 
Esses apelidos recebidos na escola marcam a história de vida dos 
negros. São, talvez, as primeiras experiências públicas de rejeição 
do corpo vividas na infância e adolescência. A escola representa 
uma abertura para a vida social mais ampla, em que o contato é 
muito diferente daquele estabelecido na família, na vizinhança e no 
círculo de amigos mais íntimos. Uma coisa é nascer criança negra, 
ter cabelo crespo e viver dentro da comunidade negra; outra coisa é 
ser criança negra, ter cabelo crespo e estar entre brancos. 

 

Entendemos que a escola pode atuar tanto na reprodução de estereótipos 

sobre o afrodescendente, o corpo e o cabelo, quanto na superação dos mesmos. 

Uma das atividades realizadas pelos militantes do Movimento Negro nas escolas 

para a superação do racismo, utilizando os elementos artísticos de raízes africanas, 

foram as oficinas, porque toda 

 
[...] obra artística africana está impregnada de um ritmo que significa 
algo. Suas partes estão ritmicamente articuladas uma às outras. 
Como afirma o poeta L. S. Senghor, o ritmo é para o africano a pura 
expressão da energia vital, ele está na poesia, música e nos 
movimentos da dança, nas linhas, cores, superfícies e formas, 
através da arquitetura, da pintura e da escultura (SILVA, M., 2005, 
p.135-136). 
 

Dentre essas atividades, podemos destacar a percussão com o toque dos 

tambores. Os tambores africanos falam, contêm palavras, dizem da ancestralidade, 

servem para dançar e rezar para Deus, para lembrar a comunidade, para falar da 

nossa história e do nosso destino. São simbólicos e expressam sentimentos 

(CUNHA JÚNIOR, 2007). Os tambores são o elo com o passado, sendo um meio de 

comunicação, de acompanhamento de danças, de transmissão de mensagens 

sagradas ou profanas; os tambores foram os guardiões da memória, como se 

denomina a capacidade dos africanos de conservar, transmitindo de pais para filhos 

os valores de sua tradição e os códigos de sua identidade, unificando as emoções 

coletivas. A dança não se desenvolve sem o tambor, que é a escritura sonora que o 
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dançarino deve acompanhar ao ler, ouvindo, seu ditado. E é importante destacarmos 

que certos 

 
[...] ritmos provocam uma qualidade específica de movimento e nível 
de energia, a maior parte dos quais no esquema africano. Em outras 
palavras, eles atacam o sistema nervoso criando respostas em 
diversas áreas do corpo: pés, região pélvica e pescoço, envolve os 
ombros e a cabeça. Os braços e as mãos geralmente acompanham 
as pernas e os pés, funcionando mais como um meio decorativo. Já 
os ombros são utilizados como órgãos secundários de suporte. A 
presença dessas formas rítmicas indica também a extensão de sua 
influência musical no mundo. (SILVA, M., 2005, p. 136). 
 

Portanto, pelo relato abaixo, e como pudemos verificar nas observações 

participantes, os(as) alunos(as) também foram atraídos pelos toques dos tambores e 

pela dança, fato que demonstrou forte processo de identificação cultural com as 

raízes afrodescendentes:  

 
[...] os alunos foram os primeiros a se identificarem com as oficinas, 
teve oficina que faltou vaga, a oficina de dança, de percussão, quer 
dizer, os alunos maravilhados. Isso aí surtiu um efeito enorme até 
para o dia-a-dia, e o projeto, eu acredito que o projeto não vá parar 
só por aí, ele vá continuar. Até o projeto nosso do ano que vem está 
colocando na prática do aluno a oficina de teatro e até a oficina de 
percussão, quem sabe, é passo a passo. (L. sexo masculino, 28 
anos, afrodescendente, Professor e Coordenador Pedagógico, 
Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 
 

Pelos discursos manifestados, percebemos que aconteceram descobertas 

de habilidades que antes não eram conhecidas nem exploradas pelos(as) 

alunos(as), como tocar, dançar e fazer teatro: “Com certeza, a experiência foi muita 

coisa boa. Inclusive nós tivemos a oportunidade de conhecer a habilidade dos 

nossos alunos que antes eram desconhecidas para nós.” (M. sexo feminino, 34 

anos, Mestiça, Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 

Com relação às descobertas das habilidades dos(as) alunos(as), 

percebemos que "[...] o som do ser negro fez essa viagem passar por lugares que 

revisitaram as profundezas escondidas de suas sensações e sentidos e afloraram 

em depoimentos que expurgam seu íntimo ser ou não ser negro/a" (PETIT, 2005, p. 

5). Foi o que aconteceu com os(as) alunos(as) que tiveram seus sentidos aflorados e 

identificaram-se com esses aspectos culturais afrodescendentes. 
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b)Socialização e conscientização sobre o combate ao racismo e sobre a importância 

da história e cultura africana e afrodescendente 

 

 

A socialização é um processo que acontece desde quando a pessoa é 

consciente da sua existência e estabelece relações sociais. Por isso, desde o 

nascimento até a morte estamos nos socializando. Esse processo ocorre todo o 

tempo e nos mais diversos espaços, como igreja, clube, parque, praças e campos de 

futebol. No entanto, as principais instituições sociais responsáveis pelo processo de 

socialização são a família e a escola. 

A socialização muitas vezes é marcada por fatos que impedem relações 

sociais saudáveis, sendo o racismo um deles. Assim, é necessário estabelecer 

cuidados e intervenções pedagógicas para que essas instituições sociais possam 

construir referencias humanas baseadas na diversidade cultural, possibilitando 

relações sociais pautadas no respeito às diferenças de todos os seres humanos. 

Levando esse fato em consideração, nas escolas pesquisadas, os projetos 

desenvolveram intervenções pedagógicas e proporcionaram melhoria no processo 

de socialização entre os(as) alunos(as), ou seja, os(as) alunos(as) não 

afrodescendentes passaram a ter mais respeito pelos(as) afrodescendentes, tendo 

mais consciência da importância dos seus costumes e tradições.  

Verificamos que o racismo ainda é muito forte nos dias atuais e uma das 

formas de combatê-lo é construir o processo de conscientização de que ele é 

maléfico e precisa ser denunciado e eliminado. A conscientização sobre a 

importância da história e cultura africana e afrodescendente está ligada à idéia de 

que essa história faz parte da história do Brasil. No entanto, o desconhecimento da 

cultura e da história dos afrodescendentes, escamoteadas na historiografia oficial, 

muito contribui para a não valorização de parcela expressiva da população.  

O brasileiro, de modo geral, sabe muito pouco a respeito da contribuição 

do afrodescendente e do indígena para o desenvolvimento da nossa sociedade. No 

caso dos afrodescendentes, os conhecimentos costumam ir da chegada do africano 

escravizado ao Brasil, na condição de mercadoria, descalço, semi-nu, selvagem até 

13 de maio de 1888, tida como a data da redenção, da libertação do negro 

escravizado, quando, na verdade, foi oficializada, então, a exclusão: sem-teto, sem-

terra, sem-trabalho e sem direito à educação. 
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Se o ensino de História no Brasil passou por uma profunda 
transformação nos últimos vinte anos, a mesma parece não ter 
atingindo de forma significativa o estudo da História da África. Da 
criação da primeira cátedra de História no país, em 1838, no Colégio 
Pedro II, até o final dos anos 1970, as mudanças no ensino da 
disciplina foram limitadas pelo modelo positivista hegemônico em 
uso. Porém, os anos 1980 e 1990 reservaram um espaço fecundo e 
estimulante para a (re)significação de sua existência. Estabeleceu- 
se um diálogo, mais ou menos aberto, entre os diversos setores 
interessados em repensar a abordagem da História em sala de aula. 
Outras perspectivas teóricas como o Marxismo e a História Nova 
passaram a inundar os livros didáticos, levando à incorporação de 
abordagens econômicas estruturais e temáticas dos conteúdos 
tratados ou determinados pelos currículos (OLIVA, 2003, p.424).  

 

O estudo da história do continente africano, ao longo dos tempos, não 

teve muitos avanços. Uma das causas, segundo Oliva (2003), foi o Positivismo 

tornar-se hegemônico como paradigma do saber no mundo moderno e as disciplinas 

começarem a se afirmar de forma isolada, ocasionando a fragmentação do saber.  

No entanto, o estudo da história da África encontrou alguns avanços por 

influência do Marxismo, por ser uma fascinante construção cultural, que convida 

para praticar e não apenas para filosofar idealisticamente, exigindo a reflexão crítica 

e a ação revolucionária, e também pelas contribuições da História Nova, que propôs 

novos objetos, novos métodos e novas linguagens na escrita da História. Entre 

essas inovações, está a abertura para o estudo do cotidiano dos "homens comuns" e 

de estudos que antes eram ligados à Antropologia e à desconstrução da história 

positivista no século XIX. 

Outra questão importante é destacada por Mattos (2003) sobre a 

negligência com a qual se trata a história da África nas universidades e as 

conseqüências de tal fato para o ensino. E o que é ainda mais grave, há alguns 

conteúdos fundamentais propostos nos PCN's, especialmente a ênfase na história 

da África que, infelizmente, ainda engatinham como área de discussão e pesquisa 

nas nossas universidades, impondo-se como limite ainda maior ao esforço 

pedagógico que pode ser feito para uma abordagem que rompa com o 

eurocentrismo que ainda estrutura os programas de ensino das escolas.  

Todos os problemas sobre o ensino da história da África puderam ser 

identificados durante a pesquisa. Tanto é que, para os(as) professores(as) das 

escolas, as atividades realizadas em conjunto com os(as) militantes proporcionaram 

uma conscientização e um despertar para a temática e problemática da educação 
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das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afrodescendente, 

além da aquisição de mais conhecimentos, como reconhece a seguinte professora: 

 
Eu quero falar francamente que para mim foi difícil começar a 
trabalhar – eu trabalhava com texto que envolvia a temática, mas eu 
mesma... trabalhar diretamente, dizer... eu deixava tudo muito numa 
leitura interpretativa, dos próprios alunos, para eles irem construindo, 
trabalhava assim. E aí com os vários discursos, inclusive do 
Movimento Negro, pronto! Eu acho que fechou! Para alguns alunos, 
né! Os que estudavam. Porque envolveu, às vezes, até outras séries. 
(L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente, Professora e 
Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Outro indicador que revela a socialização e a conscientização sobre o 

combate ao racismo e sobre a história e cultura africana e afrodescendente, além da 

aprovação do trabalho pedagógico desses grupos, são as avaliações orais e em 

grupo que são realizadas ao final das atividades, como relata um dos educadores 

entrevistados: 

 
[...] a gente pede para fazer avaliação e às vezes a pessoa até com 
medo de ofender, é aquele negócio, mas depois quando termina, por 
exemplo, a gente está dando uma palestra e termina aquilo dali e as 
pessoas nos procuram para dizer o que acham, e esse é o nosso 
termômetro para saber qual é o efeito que teve naquelas pessoas [...] 
(G. sexo masculino, 37 anos, Afrodescendente, Coordenador, Sujeito 
do "Coisa de Nêgo"). 

 

A avaliação que o público faz da prática pedagógica é positiva. As 

pessoas, geralmente, agradecem bastante e querem estabelecer vínculos para 

trabalhos futuros, como confirma o depoimento abaixo: 

 
Quando a gente percebe que escolas ou outras entidades nas quais 
o ÌFARADÁ já tenha dado alguma palestra ou feito algum curso de 
formação com professores, e quando essas escolas retornam para 
convidar o ÌFARADÁ para participar de um outro evento já é um 
indicador de que as discussões sobre o negro já passa a fazer parte 
da programação daquela escola, quer dizer, o retorno deles é um 
sinal de que há a preocupação de discutir temas relacionados ao 
negro. (W. sexo masculino, 29 anos, Afrodescendente, Sujeito do 
ÌFARADÁ). 
 

No entanto, para um dos educadores militantes, são atividades ainda não 

muito sistematizadas e contínuas. São tímidas do ponto de vista do trabalho com a 
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diversidade e o respeito às diferenças, não só por causa dos profissionais da 

Educação que não possuem essa formação, mas pelo próprio Estado que não 

oferece condições e visibilidade, como afirma a seguinte educadora: 

 
[...] são práticas pedagógicas que eu diria tímidas do ponto de vista 
de trabalhar, como uma espécie de diversidade de respeito às 
diferenças, e essa prática pedagógica não é fomentada também pelo 
Estado, quando se tem toda uma realidade e eles não contemplam 
um perfil regional... um perfil étnico-racial...  termina deixando a 
desejar, não só pela questão do educador, do professor, mas pelo 
próprio Estado que não oferece condições e visibilidade. (V. sexo 
feminino, 36 anos, Afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ). 
 

Esse depoimento pode ser justificado pelo pouco incentivo que é dado 

pela Secretaria Estadual de Educação59 para o desenvolvimento de mais discussões 

e investimentos na formação dos profissionais da Educação nessa área de estudo. 
Apesar desse aspecto evidenciado, outro educador já é mais otimista com relação 

ao trabalho pedagógico como um todo, como veremos a seguir: 

 
[...] do ponto de vista da comunidade em geral é muito importante [...] 
Porque primeiro tem pessoas com capacidade de discussão das 
relações raciais, que desconstroem os discursos mitificadores de 
uma sociedade harmônica, igualitária, enfim, cheia de direitos para 
todos e todas [...] e o ÌFARADÁ, com os profissionais que tem nesses 
dez anos de vivência, já contribuiu muito e contribui do ponto de vista 
de levar uma informação mais crítica, mais questionadora nas 
escolas ou nas instituições que desejam trabalhar nessa discussão 
das relações raciais. (S. sexo masculino, 30 anos, Afrodescendente, 
Coordenador, Sujeito do ÌFARADÁ). 

 

Os(as) educadores(as) acreditam que têm conseguido despertar o 

interesse pela temática das africanidades brasileiras e o desejo de mudanças por 

parte de alguns segmentos da sociedade, no caso, o público das instituições de 

ensino. Essa constatação acontece devido ao retorno de um grande número de 

grupos de alunos(as) e professores(as) de escolas e universidades às sedes das 

entidades. 

Os(as) professores(as) das escolas relataram que perceberam esse 

processo de socialização e conscientização sobre o combate ao racismo e sobre a 
                                                           
59  Em 2006, o ÍFARADÁ tentou estabelecer parceria com a Secretaria Estadual de Educação para a 

formação de profissionais da Educação por intermédio do Curso de Especialização em "Cultura 
afrodescendente e Educação Brasileira", mas não obteve êxito. No entanto, a Secretaria Municipal 
de Educação firmou convênio para vinte educadores participarem do curso. 
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importância da história e cultura africana e afrodescendente por parte dos(as) 

alunos(as), quando dizem o seguinte: 

 
Não só aprendem, como eles participam também, que é bem melhor, 
isso significa dizer que eles estão inteirados, estão inseridos no 
assunto, além da aprendizagem, tem aquela satisfação de participar. 
(F. sexo masculino, 54 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do 
Colégio "Liceu Piauiense"). 

 
Aconteceu socialização. Percebemos que após a realização do 
projeto o nível de concentração do aluno revelou indicadores 
evolutivos, haja visto [sic] que os mesmos foram induzidos a refletir, 
certamente sobre algo que na vida destes estudantes foi alterado. (A. 
sexo masculino, 36 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do 
Colégio "Madre Deus"). 
        
Houve a questão da discussão em relação à importância da 
valorização e do respeito em relação ao negro, eles achavam que 
era uma brincadeira, nós sentíamos que antes a brincadeira em 
relação a isso era maior e hoje o respeito aumentou [...] contribuiu 
sim para o desenvolvimento do trabalho dentro da escola, 
melhoraram os meus problemas. (M. sexo feminino, 34 anos, 
Mestiça, Sujeito do Colégio "Madre Deus").  
 

Os discentes das escolas relataram aspirações com relação às atividades 

desenvolvidas pelas entidades do Movimento Negro. Essas aspirações contemplam 

a esperança de um processo de mais conscientização das pessoas sobre a 

discriminação racial e o racismo. 

 
Espero que o Movimento consiga conscientizar todas as pessoas 
racistas e que coloque na cabeça delas que o negro é símbolo de 
garra e luta (aluno não-afrodescendente -16 anos - Oficina de Teatro- 
Colégio "Madre Deus"). 
 

Verificamos no depoimento do aluno a esperança de conscientização de 

pessoas racistas, mas o racismo pode desaparecer do comportamento de umas 

pessoas por intermédio da educação escolar, no processo de socialização 

secundária, e aparecer nas práticas de outras que não passaram por essa 

conscientização e que, na maioria das vezes, tiveram essa construção racista no 

processo de educação social familiar, ou seja, na socialização primária. 

Segundo os(as) alunos(as), com a prática pedagógica dos(as) militantes, 

eles(as) conheceram um novo mundo, puderam refletir e mudar vários conceitos 

errados que as pessoas, muitas vezes, têm sobre a população afrodescendente. 
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Aprenderam novos valores culturais, sociais e educacionais e que não devem 

praticar nenhum tipo de preconceito ou racismo com as pessoas, o que podemos 

conferir nos depoimentos seguintes: 

 
Eles tiraram um pensamento mesquinho que eu tinha... através de 
conversas, materiais por escrito e muitos exemplos de coisas que 
acontecem em nosso dia-a-dia. (Aluno afrodescendente, 14 anos - 
Oficina de Artes - Colégio "Madre Deus"). 
 
Gostei porque mostrou para todos nós o grande preconceito, a 
realidade de hoje vivida pelos negros que é bem difícil, pois sabemos 
que vivemos em uma sociedade preconceituosa, racista e 
conservadora. (Aluno afrodescendente, 17 anos - Oficina de Direitos 
Humanos e Racismo - Colégio "Liceu Piauiense"). 

 

Portanto, as atividades desenvolvidas pelos grupos do Movimento Negro 

nas escolas proporcionaram a conscientização sobre o combate ao racismo e a  

valorização da história e cultura africana e afrodescendente. Neste sentido, estão 

contribuindo para a melhoria da dimensão humana dos alunos e das alunas, ainda 

que especialmente daqueles e daquelas que tiveram sua história e cultura 

subalternizadas, negadas e invisibilizadas pela escola. É necessário reconhecer que 

o legado da história e cultura africana e afrodescendente é um patrimônio da 

Humanidade. A concretização dessas mudanças, reorientando ações, lançando 

sobre elas um novo olhar, poderá ser efetivada através da inserção da questão 

étnico-racial no Projeto Político Pedagógico da escola. Espera-se que este contenha 

diretrizes operacionais, articulando ações coletivas. 

 

 

c) Aquisição de conhecimentos sobre as africanidades brasileiras 

 

 

O ser humano, desde seu nascimento, está envolvido com a necessidade 

de adquirir conhecimentos. O conhecimento representa, pois, a um só tempo, uma 

forma de defesa para a manutenção da vida e um instrumento para a adaptação à 

realidade. Essa realidade é a atual, ou seja, a vivida no cotidiano.  

Percebemos que muitas vezes os cursos de Licenciatura orientam os 

futuros profissionais para trabalharem numa realidade considerada homogênea e 
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ideal. Os profissionais da Educação, quando se deparam com a realidade 

heterogênea da escola, se não utilizarem a sensibilidade, a reflexão e a busca de 

aprimoramento da sua prática, sentir-se-ão incapazes e trabalharão numa 

perspectiva estática e ineficaz. 

Essa crítica à maioria dos cursos de Licenciatura se dá devido a 

inexistência da abordagem multicultural nos currículos dos cursos, na maioria das 

faculdades. A promulgação da Lei 10.639/2003, coloca um grande desafio para 

os(as) educadores(as) brasileiros: superar rapidamente o desconhecimento e a 

pouca familiaridade com essa temática, bem como, em alguns casos, o preconceito 

mal disfarçado que continua a existir em amplas camadas da sociedade. 

O papel fundamental da Educação em relação à desconstrução do 

racismo é levar à comunidade escolar a possibilidade das crianças 

afrodescendentes construírem uma identidade positiva e as crianças de outras 

etnias conhecerem uma história que, na maioria das vezes, não chegam a ter 

contato. O conhecimento de distintas culturas e histórias certamente oportunizará às 

nossas crianças um desenvolvimento mais saudável e também a construção de uma 

cidadania com respeito às diferenças. 

Em relação aos conhecimentos sobre a cultura africana, temos um 

paradoxo, pois o Brasil é o país com maior número de afrodescendentes e, no 

entanto, a história deles é renegada e desconhecida por grande parte da sociedade 

brasileira, haja vista que foi preciso uma lei para incluir a história dos 

afrodescendentes nos currículos escolares. Mesmo assim, ainda nos dias de hoje 

são poucas as faculdades ou universidades que possuem em seus currículos a 

disciplina História da África. O desconhecimento do continente africano é gritante, 

prova disso é que muitas pessoas o associam a um país, homogêneo sem 

distinções e conflitos entre os seus povos.  

Conforme afirma Cunha Júnior (1997), a imagem do africano na nossa 

sociedade é a do selvagem acorrentado à miséria, imagem construída pela 

insistência e persistência das representações africanas como a terra dos macacos, 

dos leões, dos homens nus e dos escravos. Há um bloqueio sistemático em pensar 

diferente as caricaturas presentes no imaginário social brasileiro. 

Não basta uma lei para introduzir a história dos afro-brasileiros na escola, 

pois essa não se aplica por si só. Ou será mais uma lei “para inglês ver”. A 

Educação vive uma fase onde é de fundamental importância uma nova abordagem 
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da construção do conhecimento e a escola tem papel preponderante no processo de 

formar cidadãos e cidadãs críticos, que desenvolvam ações solidárias, buscando 

criar e recriar o mundo em que vivem, sendo ativos, com atitudes que possibilitem 

um mundo mais democrático e mais humanizado. 

Assim, o compromisso dos profissionais das escolas pesquisadas e dos 

militantes do Movimento Negro, enquanto educadores e educadoras, foi o de 

oportunizar a construção e a socialização de conhecimentos por meio de atividades 

que reformularam conceitos mal estruturados, com origem, muitas vezes, na família, 

reforçados pela escola, carregados de imagens distorcidas à respeito dos 

afrodescendentes. 

Alguns militantes acreditam que as instituições escolares ainda 

desconhecem as questões relacionadas às africanidades brasileiras. A experiência 

nessas atividades formativas  preenchem uma lacuna e carência muito grande desse 

tipo de abordagem. Outros, relataram que o impacto da prática ainda é pequeno, 

precisaria de mais atuação e de mais quadros de educadores(as) capacitados(as) 

dentro do Movimento Negro. Muitas vezes, são as mesmas pessoas que participam 

de várias atividades. 

Percebemos que a formação dos membros é um processo gradativo. Os 

grupos precisam dessas atividades de formar novos quadros de educadores(as) por 

intermédio do estímulo para a formação continuada, na realização de grupos de 

estudos, especializações, mestrados e doutorados. 

Para os(as) militantes, embora, na maioria das vezes, as atividades 

aconteçam sem conflitos de idéias, em alguns momentos encontram embates, o que 

para eles é um fator positivo, porque as pessoas crescem nos conflitos e não 

somente no consenso de idéias. Esses embates servem para uma discussão maior 

e mais aprofundada dos temas, sempre respeitando as idéias e opiniões expostas, 

como relata o seguinte educador: 

 
Geralmente, as avaliações elas se transformam em indagações. 
Algumas pessoas dizem assim: é, realmente a história do negro tem 
que ser revista e tudo. E outros chegam e continuam insistindo 
naquele negócio: Ah!... Outros pedem para entender melhor. E 
outros continuam insistindo na sua maneira de pensar, coisa que a 
gente respeita. (G. sexo masculino, 37 anos, Afrodescendente, 
Coordenador, Sujeito do "Coisa de Nêgo"). 
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Percebemos que a prática pedagógica produz resultados que são frutos 

desse processo de ensino e aprendizagem mútuo, como relata o seguinte militante: 

 
Eu, pelo núcleo ÌFARADÁ, tenho várias palestras, minicursos 
ministrados, inclusive em comunidades quilombolas, discutindo a 
análise sociológica do negro no Brasil, discutindo a questão da 
história, da escravidão na sociedade brasileira. E para mim foi uma 
grande experiência do ponto de vista de ter iniciado essa discussão 
com palestras, ter aprendido e muito em discussões e de ter cada 
vez mais me aperfeiçoado nessas discussões, porque você aprende, 
em cada palestra dessa você aprende um roteiro diferente que o 
racismo à brasileira proporciona. (S. sexo masculino, 30 anos, 
Afrodescendente, Coordenador, Sujeito do ÌFARADÁ). 
 

Dessa forma, nesse processo de busca de mais conhecimentos sobre as 

africanidades brasileiras, no caso do Colégio "Liceu Piauiense", as professoras 

conduziam os(as) alunos(as) para eventos onde o ÌFARADÁ e o "Coisa de Nêgo" 

participavam. Um dos eventos citados foi o 22º Salão de Humor do Piauí60, que, em 

2004, abordou como temática central o racismo, homenageando o líder negro 

Nelson Mandela, como lembra a professora "L": 

 
Lembro que teve o Salão de Humor do Piauí com o tema e nós os 
levamos. Esses alunos que eram mais envolvidos, e aí eles saíram 
com a idéia, mas continuaram no outro ano. (L. sexo feminino, 40 
anos, Afrodescendente, Professora e Coordenadora Pedagógica, 
Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Segundo os(as) professores(as) das duas escolas, o interesse dos(as) 

alunos(as) pela temática era muito grande e continuou após a realização do projeto, 

como afirma a professora abaixo: 

 
Agora eu vou falar do ÍFARADÁ, da contribuição deles. As perguntas 
que eu não podia responder, que eram constantes e sempre foram 
feitas pelos alunos, eles respondiam todas. Tinham muitas 
perguntas. Os alunos tinham acesso e tinham as respostas, eu fiquei 
impressionada. Tinham perguntas por escrito e orais. Não tinha essa 
não! Quem quisesse perguntar... Aí fomos deixando, até que todo 
mundo esgotou. (L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente, 
Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 

                                                           
60  O XXII Salão de Humor do Piauí é um evento aconteceu de 8 a 14 de novembro de 2004. A 

programação consistiu em shows de humor e musicais, apresentações teatrais, cinema, festival de 
piada, teatro infantil, oficinas, palestras e debates. Houve ainda sarau, chorinho e lançamento de 
livros. 
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Excelente! E a aceitação achei incrível! O que foi utilizado, foi 
utilizado até num dia de sábado e foi casa cheia, foi nos dois turnos, 
de manhã e tarde, o cenário foi até o cenário do Instituto de 
Educação, a aceitação foi grande demais, gostaram e nos cobraram 
a continuidade. (J. sexo feminino, 32 anos, mestiça, Sujeito do 
Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
Nos alunos, no caso percussão, os meninos se interessaram, 
procuraram a escola para que a gente continuasse com o trabalho. 
No caso do teatro, os nossos alunos procuram outras fontes, 
procuraram um meio de continuar o trabalho. Então a escola tinha a 
pretensão de continuar a percussão e o teatro, e devido os 
problemas financeiros...  nós desistimos... Nós temos alunos que 
agora estão freqüentando aulas de teatro. Os meninos que estão 
procurando o grupo de percussão no caso, estão procurando para 
realmente trabalhar e continuar com eles. (M. sexo feminino, 34 
anos, mestiça, Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 
 

Os fatores interesse e empenho com a profissão relatados pelos docentes 

talvez tenham estimulado a aquisição de conhecimentos e motivação para o trabalho 

com a temática étnico-racial nas escolas, conforme veremos no seguinte 

depoimento: 

 
A partir de uma indagação entre duas realidades, entre duas escolas 
– o Liceu, uma escola pública e outra particular... Eu observei que 
nessa escola particular realmente a questão do preconceito era bem 
marcada [...] Aí, a partir desse momento eu passei a ter esse senso 
crítico [...] com a iniciativa de colocar a temática em prática na minha 
sala de aula do Liceu. (L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente,  
Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 
 

Pelo relato da professora, verificamos que a motivação para trabalhar com 

a temática partiu de aspectos relacionados às relações sociais nas escolas, mas a 

professora descobriu um racismo maior na escola particular. A quantidade de 

alunos(as) afrodescendentes nas escolas particulares é muito pequena, por isso eles 

são alvo de maior discriminação do que os(as) alunos(as) afrodescendentes das 

escolas públicas. 

Com relação ao seguinte professor, a fala dele expressou motivação para 

trabalhar com a temática, em decorrência do processo do ensino não atender à 

realidade do corpo discente. 

 
A iniciativa partiu de um fato que tem sido motivo de estudo e 
pesquisa por parte dos educadores que formam a instituição de 
ensino “Madre Deus’ – o atual formato de ensino, vencido pelo tempo 
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que não atende mais as reais necessidades do corpo discente, isto 
em decorrência do grande volume de informações e da não 
sistematização do ensino que tem suporte básico a tecnologia. 
Houve a necessidade de trabalhar um tema de forma específica. (A. 
sexo masculino, 36 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do 
Colégio "Madre Deus").   
 

Apesar do empenho na profissão e motivação para trabalhar com a 

temática étnico-racial nas escolas, todos(as) os(as) professores(as) relataram 

desconhecimento ou conhecimento muito vago sobre a Lei 10.639/2003.  

Quanto ao planejamento de ensino, os(as) professores(as) do Colégio 

"Liceu Piauiense" relataram que não recebiam orientações didático-pedagógicas 

para trabalhar com a temática das africanidades. As pesquisas e atividades 

pedagógicas realizadas por eles(as) partiam de iniciativa própria ou de um pequeno 

grupo de professores(as) que desenvolviam projeto: 

 
Eu tive que ler esses parâmetros mesmo por minha conta porque lá 
na escola nunca teve reunião para fazer discussão. Inclusive foi 
distribuido para cada professor na época... Só fizeram mesmo 
entregar o livro, só fizeram jogar de cima para baixo. Eu  acho que foi 
justamente por essa temática que eu abracei. Se alguém, alguma 
pedagoga viesse me questionar, eu digo:  eu posso trabalhar pelo 
que os PCN’s direcionam, olha a temática aqui, das pluralidades, eu 
posso trabalhar. (L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente, 
Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 
 

No colégio "Madre Deus", o planejamento era orientado pelas 

coordenações de cada área de estudo, e, normalmente, não abordava as questões 

relacionadas aos afrodescendentes. No entanto, a escola possui um departamento 

de eventos culturais e a idéia do projeto surgiu por intermédio do coordenador desse 

departamento, como comenta o professor abaixo: 

 
Eu fico na coordenação pedagógica.  Cada coordenador tem seus 
projetos, suas metas a cumprir anualmente e o professor A., ele 
também coordena o departamento de eventos culturais do colégio, e 
dentro da proposta pedagógica e o guia do aluno já estaria agendado 
esse projeto, desde o começo do ano o professor A. se propôs a 
agendar esse projeto e nesse ano foi escolhida a raça negra, a raça 
negra com ênfase na cultura negra, a dança, a religião, a educação, 
a parte de alimentação, a parte de direitos humanos, a parte ética, 
tudo isso voltado para a cultura negra. (L. sexo masculino, 28 anos, 
Afrodescendente, Professor e Coordenador Pedagógico, Sujeito do 
Colégio "Madre Deus"). 
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Segundo os(as) professores(as) das duas escolas, existe a necessidade 

de realizarem cursos de aperfeiçoamento e atualização pedagógica na área da 

educação das relações étnico-raciais e sobre o ensino da cultura e da história 

africana e afro-brasileira. Somente uma professora teve iniciativa própria para o 

aprofundamento dos conhecimentos nessa área, conforme o depoimento abaixo: 

 
Eu fiz, em 2005, o curso à distância promovido pelo MEC. Se eu 
tivesse feito antes, se ele tivesse aparecido antes... Eu me lembro 
que um dos textos desse curso, como sugestão, falou: È você 
mostrar a cultura. O que é Àfrica? Os pontos positivos da África? A 
gente só mostra a fome, o sofrimento, o que é que tem de belo lá? 
Na Àfrica? Isso aí eu não fiz não me despertei. Já o curso já dá esse 
posicionamento. (L. sexo feminino, 40 anos, Afrodescendente, 
Professora e Coordenadora Pedagógica, Sujeito do Colégio "Liceu 
Piauiense"). 
 

Para a maioria dos(as) militantes entrevistados(as), tanto os(as) 

alunos(as) quanto os(as) professores(as) das escolas aprenderam com as atividades 

pedagógicas, como observaram os seguintes educadores: 

 
[...] a gente trabalha não só com os alunos do colégio, como com os 
professores também, através dos cursos de capacitação, as 
palestras, porque você não dá a palestra só para os estudantes, o 
professor que está lá, de uma forma ou outra, ele também é 
sensibilizado, dependendo da forma que ele vai entender e absolver 
o que você vai falar. Na verdade, às vezes, os professores são mais 
sensibilizados nesse aspecto, que eu já detectei isso, do que o 
próprio aluno, porque, quando termina a palestra, ele conversa 
contigo. Ele fala: ‘Olha, eu achava que isso era assim, eu tinha uma 
idéia disso e a partir de hoje eu vou pensar de outra forma’, e os 
alunos também. Então a gente vai numa escola e atinge não só os 
alunos, como também os professores. (A. sexo feminino, 30 anos, 
Afrodescendente, Sujeito do ÌFARADÁ). 
 

Esse fato acontece porque os(as) professores(as) estão presentes 

durante o desenvolvimento das atividades e, geralmente, eles conversam com 

os(as) militantes sobre os temas abordados. Um dos temas mais polêmicos é sobre 

a religião afrodescendente, devido à falta de conhecimentos ou aquisição de 

conhecimentos errôneos, que causam medo e assustam. No entanto, após a 

exposição de conhecimentos, o preconceito foi desfeito, como relata o educador 

abaixo:  
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Então, teve uma repercussão muito positiva, essa coisa de falar da 
religião afro, de falar dos orixás para os meninos. O que era uma 
coisa muito distante, uma coisa assombrosa, uma coisa temerosa, se 
tornou uma coisa simples para eles, uma coisa que de certa maneira 
é até atrativa, porque depois vai ter gente que quer se vestir de 
xangô – ‘Ah! eu quero ser xangô –, os meninos lá que tem uma 
condição social bem estabelecida com sua família tiveram essa 
procura, essa vontade de conhecer mais. (G. sexo masculino, 37 
anos, afrodescendente, Coordenador, Sujeito do "Coisa de Nego”). 

 

Verificamos que é possível superar algumas incompreensões que se 

sedimentaram ao longo da história e que inviabilizaram o respeito à religiosidade 

afrodescendente. 

Todo o processo de participação dos(as) alunos(as) nos projetos das 

duas escolas pesquisadas fez parte de avaliações de conteúdos da estrutura 

curricular, o que revelou sistematização das atividades pedagógicas, como 

ressaltam os seguintes professores: 

 
[...] nós usamos aquele trabalho ainda como aula, porque foi cobrado 
nas escolas os sábados letivos e de reposição, mas ele foi incluído 
não foi no de reposição não, foi num sábado letivo e nós exploramos 
isso aí, e quem estava até à frente era a professora S. e a L. (J. sexo 
feminino, 32 anos, mestiça, Sujeito do Colégio "Liceu Piauiense"). 

 
As apresentações foram avaliadas pela escola, os coordenadores 
avaliaram como notas, quer dizer, houve o empenho mais do que 
nunca. Esses alunos se empenharam mais e mais porque eles 
queriam atingir um grau de trabalho excelente. E na questão de 
ensino e aprendizagem, lógico que ficou algo para eles, 
principalmente os alunos que participaram realmente das oficinas, 
quer dizer, deram palestras nas oficinas, cada aluno que 
representava a sua oficina, a de dança, a de cultura, a de ética, quer 
dizer, esses alunos aprenderam muito na divisão desses assuntos, 
do conhecimento da raça negra, e isso ficou guardado, não só o 
aprendizado escolar e sim o aprendizado para a vida deles. (L. sexo 
masculino, 28 anos, Afrodescendente, Professor e Coordenador 
Pedagógico, Sujeito do Colégio "Madre Deus"). 

 

Outra observação que podemos fazer é que os(as) alunos(as) tiveram 

oportunidade de vivenciar as atividades teóricas na prática, por intermédio das 

oficinas, como descreve o seguinte professor: 

 
O corpo discente da instituição foi dividido em oficinas, cada uma 
com suas especificidades. O aluno, além da teoria, foi estimulado a 
contextualizar o tema específico de cada oficina na prática, o que 
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lhes forneceu posicionamento crítico do que lhe foi ensinado. (A. 
sexo masculino, 36 anos, Branco, Professor e Diretor, Sujeito do 
Colégio "Madre Deus"). 

 

Essa atitude é justificada porque na cultura de origem africana só tem 

realmente sentido o que for aprendido pela ação, isto é, se, no ato de aprender, o 

aprendiz executar tarefas que o levem a praticar, sempre informado e apoiado pelos 

mais experientes. Dito de outra maneira, aprende-se muito mais o que se vive, e 

muito pouco o que se ouve falar (LOPES, 1990 apud Silva, P., 2005, p. 159). 

Apesar dessas avaliações positivas, alguns aspectos negativos foram 

evidenciados, porém, nenhum relativo à prática pedagógica dos(as) militantes. Para 

os(as) alunos(as) do Colégio "Madre Deus", teriam de ter tido melhor organização 

por parte da escola, e maior divulgação do evento de apresentação das oficinas que 

aconteceu no "Centro de Convenções" de Teresina, porque a maior parte do público 

era de familiares, alunos(as) e funcionários do Colégio e militantes do Movimento 

Negro. No entanto, observamos um público muito grande e intenso nos dois turnos. 

Durante a tarde, foram feitas exposições no pátio das oficinas de Artes, Literatura 

Negra, História Afro-brasileira, Negro e Educação, Direitos Humanos e Racismo e 

Saúde da População Negra com os resultados dos trabalhos expostos e 

apresentados por seus respectivos alunos(as) e educadores(as). No turno da noite, 

no auditório, foram apresentados os resultados das oficinas de dança afro, de 

percussão e de teatro negro. 

Na pesquisa de campo, durante a realização das entrevistas, os(as) 

militantes iam relatando as suas experiências pedagógicas com os(as) alunos(as) e, 

ao mesmo tempo, iam expressando o processo de transformação que acontecia 

dentro deles também, ou seja, os(as) militantes também aprenderam muito, 

aperfeiçoando suas práticas. 

Percebemos que todo esse processo de envolvimento nos projetos 

desenvolvidos trouxe aquisição de conhecimentos bastante significativos, que 

marcaram profundamente a vida dos adolescentes, sobretudo dos 

afrodescendentes, como vemos nos depoimentos abaixo: 

 
Os negros devem ter orgulho da sua raça, através dos militantes é 
mais fácil compreender os assuntos, aprendi coisas para a vida 
inteira. Temos que continuar praticando o que aprendemos (Aluno 



 208

afrodescendente, 16 anos - Oficina de História-Afrobrasileira - 
Colégio "Madre Deus"). 
 
Eu aprendi sobre a cultura negra, observei a união do grupo do 
Movimento Negro, observei que todas aquelas pessoas que tinham 
um pouco de preconceito entraram no Projeto KZOMBA de corpo e 
alma e viram que os negros são iguais a todos. (Aluno não-
afrodescendente - 15 anos - Oficina de Artes). 
 
Aprendi o respeito com os outros e o poder de ter novas amizades e 
o conhecimento sobre a cultura negra (Aluno não-afrodescendente, 
18 anos - Colégio "Liceu Piauiense"). 
 
O que eu aprendi, o principal dessas atividades com o Movimento 
Negro, foi que devemos saber o que queremos e o que devemos ter; 
o que é o respeito e o combate à discriminação ao negro. (Aluna 
afrodescendente, 18 anos - Colégio "Liceu Piauiense"). 

 

Diante desses relatos, percebemos que o processo de ensino deve 

proporcionar aos afrodescendentes condições de ocupar os mais diversos postos da 

sociedade brasileira, legitimando a sua presença através da construção do 

conhecimento. Portanto, devemos salientar a importância da política de cotas para 

acelerar esse processo. 

Pela experiência das escolas pesquisadas, acreditamos que é possível 

reverter esse quadro das desigualdades étnico-raciais, através do conhecimento da 

verdadeira história do negro na África e no Brasil. É preciso desenvolver práticas 

pedagógicas onde alunos(as), afrodescendentes e brancos(as) (ou de outra etnia), 

entendam que existe um passado de riqueza cultural no Brasil, que começa na 

África, do qual descende a maioria dos brasileiros. Já temos a Lei 10.639, que 

estabelece a mudança nos currículos escolares, mas precisamos da prática 

educacional renovada, onde, efetivamente, a escola, através do corpo docente, 

adote uma pedagogia de inclusão. 

Para a efetivação dessa Lei, é fundamental também a criação de cursos 

de formação de professores(as), capacitando profissionalmente os(as) 

educadores(as), preenchendo as lacunas deixadas pelas universidades que, por sua 

vez, também precisam reestruturar os cursos de graduação para adaptarem-se às 

exigências da Lei, reformulando os seus programas, para que os(as) novos(as) 

professores(as) saiam das academias conscientizados e instrumentalizados. Outro 

aspecto que deve ser destacado refere-se ao monitoramente da execução dos 
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trabalhos pelo setor pedagógico das escolas e também por parte da comunidade, 

principalmente a afrodescendente, no sentido de exigir a aplicabilidade da Lei. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

No Brasil, as instituições de ensino, ao longo dos tempos, tiveram ou têm 

como principal objetivo a universalização e a homogeneização, negando as 

diferenças intrínsecas dos sujeitos e as relações de poder e dominação presentes 

nas relações sociais. 

A maioria das experiências escolares busca, assim, fazer do outro um 

mesmo, compreendendo as diferenças como desigualdades e empenhando-se em 

reduzi-las ou anulá-las. Essas experiências desvalorizam e tendem a minimizar as 

diferenças em nome de um pretenso ideal de aluno, um aluno universal, abstrato, 

que é representado, na escola brasileira, pela criança branca, rica, não portadora de 

deficiência física, heterossexual, de origem européia e com traços de cultura e de 

religiosidades brancas. 

Essa realidade, na maioria das escolas, produz, muitas vezes, a escassez 

de abordagens de conteúdos curriculares que valorizem a existência dos 

afrodescendentes como cidadãos brasileiros e o despreparo das escolas para tratar 

desses assuntos. Esse fato contribui para o preconceito racial e para o racismo; 

reflete-se na formação da identidade, provocando baixa auto-estima e problemas 

escolares como evasão e repetência escolar, afetando a formação educacional da 

sociedade brasileira e de modo particular, a vida da população afrodescendente. 

Por tudo isso, a educação escolar tem sido um dos campos ressaltados 

pelo Movimento Negro como estratégico tanto para a conscientização de brancos e 

afrodescendentes, como para a superação de desigualdades sociais que mais 

vitimizam crianças e jovens afrodescendentes. O Movimento Negro também luta 

pela mobilização por uma escola inclusiva, acessível e acolhedora do 
afrodescendente em distintos níveis de ensino e pela reforma curricular mais 

relacionada com a história da África e do povo afrodescendente, insistindo na 

qualidade com formação cidadã. 

Os militantes do Movimento Negro enfatizam que o ensino da história e da 

cultura africana e afrodescendente não exclui a possibilidade de que a história e a 

cultura de outras etnias sejam ensinadas na escola, apenas determinam e 

reconhecem a necessidade de que a escola inclua o continente africano na 

discussão sobre a formação histórica do Brasil. 
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Essa luta intensiva e sistemática de intervenção no sistema educacional 

realizada pelos educadores do Movimento Negro é, às vezes, reconhecida pela 

sociedade brasileira e, conseqüentemente, pelas escolas que ainda não 

conseguiram uma formação profissional adequada que favoreça a inclusão desses 

conteúdos em seus currículos, demonstrando a precariedade do processo de 

formação de docentes para trabalharem com a diversidade étnica e cultural existente 

na sociedade brasileira. 

Diante desse contexto, na realidade social e educacional de Teresina, 

Piauí, existem constantes demandas das instituições de ensino para a discussão de 

temas relacionados à história e à cultura dos afrodescendentes e da educação das 

relações étnico-raciais para os grupos do Movimento Negro.  

O fenômeno da inserção de educadores militantes do Movimento Negro 

em alguns estabelecimentos de ensino de Teresina foi aqui estudado a partir da 

análise da prática pedagógica dos(as) educadores(as) do ÌFARADÀ e do Centro 

Afrocultural "Coisa de Nêgo". Enfocamos o contexto das instituições de ensino, 

identificamos estratégias metodológicas e concepções pedagógicas subjacentes às 

referidas práticas e evidenciamos as contribuições ao processo de ensino e 

aprendizagem. Foi preciso também analisar os materiais didáticos utilizados e 

produzidos pelos(as) militantes na divulgação da cultura afrodescendente e no 

combate ao racismo. 

De acordo com os dados da pesquisa, cada um dos grupos tem uma linha 

determinada de trabalho que desperta demandas de atividades pedagógicas. Eles 

se diferenciam pela maior ênfase a determinadas áreas, em virtude dos objetivos a 

que se propõem. O ÌFARADÁ enfoca mais a pesquisa e trabalhos acadêmicos em 

geral cujos resultados retornam às escolas como material didático para os 

professores, mediante atividades de intervenção pedagógica, propondo mudanças 

nas práticas escolares. O Núcleo desenvolve projetos voltados para políticas de 

ação afirmativa para afrodescendentes carentes da Universidade Federal do Piauí, 

possibilitando a melhoria do processo social e educacional desse grupo, além de 

outros projetos que possibilitam o ensino das questões concernentes às 

africanidades brasileiras e à educação das relações étnico-raciais. 

Quase todos os projetos realizados pelo "Coisa de Nêgo" voltam-se para 

as ações, o desenvolvimento e o resgate da cultura africana através de oficinas 



 212

pedagógicas, capacitação social de jovens de baixa renda e para a promoção de 

apresentações artísticas. 

O ÌFARADÁ e o "Coisa de Nêgo" também realizam projetos que objetivam 

conhecer e melhorar as condições de vida dos moradores das comunidades negras 

rurais, com atenção especial ao processo de educação escolar nessas 

comunidades, além de visar à integração das comunidades para elaborar propostas 

de implementação de políticas de ações afirmativas no resgate de direitos 

reconhecidos na Constituição Federal brasileira. Os dois grupos estão cadastrados 

na Fundação Cultural Palmares.  

Alguns projetos executados pelos dois Centros foram selecionados em 

concursos e seleções de órgãos governamentais (Governo Estadual e Governo 

Federal) e de programas de instituições com apoio de fundações internacionais. 

Em alguns projetos e atividades, as duas associações estudadas são 

solicitadas para trabalhar em conjunto, sobretudo, em eventos promovidos por 

órgãos do Governo Estadual e do Governo Federal. 

Através dos projetos desenvolvidos, o ÌFARADÁ está se consolidando 

como um NEAB, reconhecimento feito pela comunidade universitária e sistema 

educacional do estado do Piauí e também pelo Ministério da Educação, órgão em 

que o núcleo está representado através da CADARA e auxilia nas questões relativas 

à educação dos afrodescendentes.  

Assim, confirmamos que os membros do IFARADÁ estão em processo 

constante de amadurecimento intelectual, profissional e pessoal como 

afrodescendentes e, conseqüentemente, estão contribuindo significativamente para 

o fortalecimento do Núcleo como espaço de referência para as questões ligadas às 

africanidades e afrodescendência no Piauí. 

O “Coisa de Nêgo” tem uma prática pedagógica comprometida com a 

tradução dos costumes afrodescendentes. Nas oficinas, palestras e apresentações 

artísticas (danças, cantos e percussão), o Centro sempre ensina a história e o 

significado das tradições culturais afrodescendentes. Instituindo-se como uma 

organização contemporânea, imprime à sua prática um processo de conscientização 

do “ser negro” na sociedade atual, levando em consideração o processo de 

educação escolar e educação social para a valorização da auto-estima e da reflexão 

crítica, utilizando conteúdos de base africana, sendo reconhecido pela maioria das 

instituições sociais e educacionais como o maior centro de referência da cultura 
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negra do Piauí. Esse reconhecimento é demonstrado na valorização do Grupo, 

através de solicitações de entrevistas a programas televisivos, jornais locais e 

programas de rádio, por intermédio de homenagens recebidas por instituições 

sociais e de ensino e de convites para a realização de atividades educacionais e 

culturais. 

Desse modo, constatamos que o contexto de atuação dos(as) 

educadores(as) militantes na área da educação dos dois grupos do Movimento 

Negro é amplo, abrange instituições sociais e instituições de ensino públicas e 

privadas, de educação básica e de educação superior, além de sindicatos de 

profissionais da área da educação e ONG's do Piauí e do Brasil.  

As atividades pedagógicas realizadas pelos dois grupos do  Movimento 

Negro, na maioria das vezes, acontecem por intermédio de solicitações formais das 

instituições de ensino interessadas, consistindo em palestras, cursos, seminários, 

encontros de pesquisa e congressos, além de orientações de projetos, trabalhos 

acadêmicos, debates, entrevistas para a imprensa, apresentações artísticas e 

oficinas. Há atividades que possuem apenas um viés na área da Educação, pois, 

solicitadas por veículos de comunicação (programas de TV, Rádio e jornais escritos), 

podem, muitas vezes, ser consideradas educativas. 

A maioria das solicitações das instituições de ensino tem como 

perspectiva e preocupação temas referentes à denúncia e à explicitação dos 

mecanismos sociais criados historicamente que discriminam os afrodescendentes; à 

Lei 10.639/2003 e às Diretrizes Curriculares decorrentes; à política de ações 

afirmativas e ao sistema de cotas para afrodescendentes nas universidades; à 

história e à cultura africana e afrodescendente; aos direitos humanos e ao racismo; à 

saúde da população afrodescendente; e à poesia social e musical de etnias 

afrodescendentes na sociedade teresinense contemporânea. E também a aspectos 

teóricos e práticos da cultura africana e afrodescendente relacionados à dança, à 

percussão, ao teatro e à literatura.  

Essa perspectiva de intervenção se desenvolveu por intermédio de várias 

discussões envolvendo a importância do processo da educação escolar e da cultura 

como veículos de combate ao racismo.  

Observamos que as formas utilizadas pelos militantes para conseguir 

bons resultados nas práticas pedagógicas são o planejamento sistematizado e a 

utilização de múltiplas metodologias e recursos didáticos adequados ao público 
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atendido. Dentre as metodologias, destacamos exposições e discussões dialogadas, 

problematização, relatos de experiências,  ilustração, exemplificação, debates em 

grupo, intrepretação de letras de músicas e utilização de elementos da cultura 

afrodescendente.  

A utilização e a produção de material didático pelos educadores militantes 

também contribui para o êxito das práticas pedagógicas. Vários problemas 

relacionados aos conteúdos dos livros didáticos foram relatados pelos profissionais 

das escolas, dentre eles, a forma como representam os afrodescendentes, o que 

tem levado a mudanças no processo de elaboração desses materiais. Esse fato se 

dá também pela interferência e cobrança do Movimento Negro, mas ainda há muito 

a ser feito, pois os materiais didáticos produzidos com essa abordagem multicultural 

ainda são poucos. Há um grande esforço dos(as) militantes que pesquisam e 

elaboram textos para suprir essa defasagem. 

Pelo que foi observado, os educadores militantes têm intenção de formar 

multiplicadores, ou seja, sensibilizam os profissionais da educação e outros 

educadores sociais sobre a necessidade da discussão dos temas que foram 

solicitados para debaterem e outros temas decorrentes do processo de interação 

entre os militantes e o público atendido durante as atividades pedagógicas. 

Verificamos que as concepções pedagógicas subjacentes às referidas 

práticas são baseadas nos pressupostos do Multiculturalismo, da Pedagogia 

Interétnica e da Pedagogia Multirracial. Isso acontece na medida em que os 

militantes executam uma prática pedagógica sintonizada com a realidade social e 

cultural da população afrodescendente, preocupados com a ideologia em curso na 

maioria das escolas e na sociedade, sendo esse trabalho realizado durante todo o 

ano letivo. 

Através desse estudo, vimos algumas limitações para a formação dos 

profissionais da educação voltada para a discussão sobre a importância da temática 

das africanidades no processo de ensino e aprendizagem. Uma delas resulta do fato 

de que o Multiculturalismo não nasceu nas universidades e nem no âmbito 

acadêmico em geral, mas das lutas dos grupos sociais discriminados e excluídos de 

cidadania, que formam os movimentos sociais, especialmente os referidos às 

questões identitárias e culturais. Sua penetração na academia ocorre, basicamente, 

a partir de intelectuais militantes ou sensíveis a essa questão.  
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As discussões sobre o Multiculturalismo nas universidades e nas escolas 

ainda são frágeis e apresentam algumas resistências, talvez exatamente por seu 

caráter profundamente marcado pela intrínseca relação com a dinâmica dos 

movimentos sociais. No entanto, percebemos que, apesar de o ÍFARADÁ estar 

inserido nos dois âmbitos – movimento social e academia –, essa discussão ainda 

encontra obstáculos devido ao reduzido número de professores universitários 

comprometidos e sensibilizados com essa luta.  

Os resultados desse estudo sugerem que a maioria das escolas 

reconhece o trabalho incipiente que desenvolve, porque aceita e procura as 

entidades pesquisadas para as intervenções pedagógicas. Constatamos, 

igualmente, que ocorre influência na educação local. Essas intervenções 

pedagógicas ocorrem considerando-se uma Pedagogia Interétnica, como educação 

social, não restrita somente à escola, mas direcionada à sociedade como um todo, 

levando a discussão a agentes socializadores que também produzem e combatem o 

racismo, como a família, a igreja, o clube, entre outros. 

As características apontadas pelos sujeitos do Colégio "Madre Deus" e do 

Colégio "Liceu Piauiense" sobre o trabalho desenvolvido pelo ÌFARADÁ e pelo 

"Coisa de Nêgo", evidenciaram transformação das relações interétnicas nas escolas 

com as seguintes contribuições ao processo de ensino e aprendizagem: Afirmação 

da Identidade Cultural Afrodescendente e Melhoria da Auto-estima, Socialização e 

Conscientização sobre o combate ao racismo e sobre a importância da História e 

Cultura Africana e Afrodescendente e Aquisição de conhecimentos sobre as 

Africanidades Brasileiras. 

Durante o estudo, verificamos que a prática pedagógica dos educadores 

do Movimento Negro é percebida pelos atores escolares como importante no 

processo de enfrentamento do racismo, empreendendo ações que vão desde a 

conscientização sobre as desigualdades étnico-raciais existentes no Brasil e a 

valorização estética da população afrodescendente até a realização de atividades 

comunitárias que visam a inclusão da população afrodescendente e a afirmação da 

sua identidade. 

Verificamos também que a valorização da tradição e das raízes 

afrodescendentes é reconhecida como outra forma de atuação pedagógica dos 

militantes. No entanto, esse aspecto é indicado dentro de uma perspectiva de 
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valorização de uma história que, mesmo sendo importante, é tida como pertencente 

ao passado e não necessariamente vinculada às expressões culturais do presente. 

Desse modo, a partir das observações sobre as características dos dois 

grupos do Movimento Negro, dos tipos de atividades realizadas na área da 

educação escolar e dos materiais didáticos utilizados e produzidos, fica evidente o 

grande trabalho de intervenção pedagógica realizado pelas essas entidades do 

Movimento Negro nos campos de pesquisa estudados. O fato não se restringe, 

felizmente, apenas a um aspecto da vida humana, mas evidencia toda uma 

valorização de formação de cidadãos e, acima de tudo, de seres humanos. É o que 

Guimarães (2001) também confirma em seu estudo sobre a ação educativa do Ilê 

Aiyê, em Salvador, Bahia. 

Com tais intervenções, as entidades do Movimento Negro estudadas 

enriquecem a discussão sobre a educação das relações étnico-raciais e sobre o 

ensino da cultura e história africana e afro-brasileira e fortalecem esse discurso, 

tornando-o viável na prática, porque são apresentadas situações cotidianas com 

propostas metodológicas a serem adequadas às realidades escolares e sociais. 

Percebemos a existência de um processo de educação social mútuo entre os 

militantes e os participantes das atividades promovidas. Além disso, os dois grupos 

estudados servem de suporte para as questões afetivas e emocionais de pessoas 

afrodescendentes vítimas de racismo. 

Acreditamos, portanto, que o Movimento Negro deve continuar o trabalho 

de intervenção pedagógica, mas é dever também do sistema educacional 

proporcionar, na prática, a realização de atividades didáticas e pedagógicas 

vinculadas à realidade dos cidadãos brasileiros, como o caso da população 

afrodescendente, uma vez que nos documentos legais essa preocupação já existe.  

O que necessitamos é operacionalizar as propostas de trabalhos voltados para a 

diversidade cultural existente em nossa sociedade.  

Finalmente, entendemos que a prática pedagógica das duas entidades do 

Movimento Negro estudadas se caracterizam como contemporâneas, críticas e 

criativas, enfatizando a realização de aprendizagens associadas à realidade étnica, 

política, social e cultural dos educandos e educadores. Enfim, práticas em que 

alunos afrodescendentes são considerados sujeitos ativos, que realizam 

coletivamente o conhecimento, articulando o saber produzido historicamente pela 

humanidade com a realidade vivida no cotidiano. 



 217

Nos discursos das pessoas e nos documentos, as mudanças acontecem; 

na prática, entretanto, as alterações não se evidenciam muito. Há, portanto, 

necessidade de mudanças que poderão ocorrer a partir da constituição de uma 

política educacional que priorize a educação escolar, promovendo a qualificação 

profissional contínua. Diante da realidade encontrada nesse estudo, percebemos 

que a prática pedagógica envolve um contexto mais amplo de ações, onde estão 

incluídos o Governo, a comunidade escolar, os pesquisadores, os movimentos 

sociais, enfim, a sociedade como um todo.  

Portanto, há lições de pedagogia que temos conseguido extrair nesse 

contraponto reflexivo entre o cotidiano que as entidades do Movimento Negro vêm 

construindo na sua trajetória histórica, as diversas bases teóricas e concepções 

pedagógicas sobre a educação humana, as preocupações de como fazer o Sistema 

Educacional Brasileiro valorizar e operacionalizar a educação das relações étnico-

raciais e o ensino da história e da cultura africana e afrodescendente. São estas 

lições que nos ajudam a pensar e a repensar o currículo e o ambiente de nossas 

escolas. 

Refletindo sobre estas lições, passamos a compreender algo ainda mais 

profundo: o Movimento Negro tem uma pedagogia, ou seja, tem uma práxis (prática 

e teoria combinadas) de como se educam as pessoas, de como se faz a formação 

humana. 
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APÊNDICE A - ROTEIROS DE ENTREVISTAS 
 
 

 ROTEIRO DE ENTREVISTA REALIZADA COM O(A) DIRETOR(A)  E O(A) 
COORDENADOR(A) PEDAGÓGICO(A) DA ESCOLA 

 
 
1 DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
1.1 Nome da Instituição: 
1.2 Local: 
1.3 Tempo de Atuação: 
 
2 DADOS PESSOAIS: 
2.1 Nome Completo do Diretor: 
2.2 Idade: 
2.3 Estado civil: 
2.4 Possui Filhos? Quantos? 
2.5 Endereço: 
2.6 Etnia: (  )Negra    (  )Indígena    (  )Branca 
2.7 Qual é a sua Formação e quando concluiu a graduação? 
2.8 Há quanto tempo você trabalha nessa instituição?  
2.9 Você gosta da sua profissão? Por quê?   
2.10 Você gostaria de exercer outra profissão? Qual? Por quê? 
2.11 Você é militante de algum movimento social? Qual? 
 
3 QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
3.1 Como aconteceu a iniciativa de trabalhar conteúdos curriculares relacionados 

aos afrodescendentes? 
3.2 Você conhece a Lei 10.639/2003? Fale um pouco sobre ela. 
3.3 Na sua opinião como se caracterizou a prática pedagógica do “Coisa de Nêgo” e 

do IFARADÁ em sua escola? 
3.4 Que práticas pedagógicas foram desenvolvidas pela atuação das entidades do 

Movimento Negro? 
3.5 Que indicadores revelam a concretização da prática pedagógica das entidades 

do Movimento Negro no espaço escolar? 
3.6 Como você avalia a prática pedagógica das entidades do Movimento Negro? 
3.7 As atividades realizadas pelo Movimento Negro corresponderam às suas expec-

tativas? Por quê?  
3.8 Quais foram as dificuldades enfrentadas para trabalhar com o tema da afrodes-

cendência em conjunto com as entidades do Movimento Negro? 
3.9 Como acontece a prática pedagógica das entidades do Movimento Negro nas 

atividades realizadas? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS COM  PROFESSORES(AS) DAS 
ESCOLAS 

 
1 DADOS DA INSTITUIÇÃO: 
1.1  Nome da Instituição: 
1.2 Local: 
1.3 Tempo de Atuação: 
 
2 DADOS PESSOAIS: 
2.1 Nome Completo do Professor: 
2.2 Idade: 
2.3 Estado civil: 
2.4 Possui Filhos? Quantos? 
2.5 Endereço: 
2.6 Etnia: (  )Negra    (  )Indígena    (  )Branca 
2.7 Qual é a sua Formação e quando concluiu a graduação? 
2.8 Há quanto tempo você trabalha nessa instituição?  
2.9 Você gosta da sua profissão? Por quê?   
2.10 Você gostaria de exercer outra profissão? Qual? Por quê? 
2.11 Você é militante de algum movimento social? Qual? 
 
3 QUESTÕES PEDAGÓGICAS 
3.1  Como aconteceu a iniciativa de trabalhar conteúdos curriculares relacionados 

aos afrodescendentes? 
3.2   Você conhece a Lei 10.639/2003? Fale um pouco sobre ela. 
3.3   Na sua opinião como se caracterizou a prática pedagógica do “Coisa de Nêgo” 

e do IFARADÁ em sua instituição de ensino? 
3.4   Que práticas pedagógicas foram desenvolvidas pela atuação das entidades do 

Movimento Negro? 
3.5   Que indicadores revelam a concretização da prática pedagógica das entidades 

do Movimento Negro no espaço da sua instituição de ensino? 
3.6  Que concepções pedagógicas estão presentes na atuação das entidades do 

Movimento Negro? 
3.7   Que bases teóricas fundamentam essas concepções pedagógicas? 
3.8  Que instrumentos metodológicos são utilizados pelas entidades do Movimento 

Negro nas práticas pedagógicas? 
3.9   Como você avalia a prática pedagógica das entidades do Movimento Negro? 
3.10 As atividades realizadas pelo Movimento Negro corresponderam às suas 

expec-tativas? Por quê?  
3.11 Quais foram as dificuldades enfrentadas para trabalhar com o tema da afrodes-

cendência em conjunto com as entidades do Movimento Negro? 
3.12 Como acontece a prática pedagógica das entidades do Movimento Negro nas 

atividades realizadas? 
3.13 Você recebe orientação no seu planejamento de ensino? De quem? Em que 

aspectos?  
3.14 Você pode lembrar e descrever três momentos em sala de aula que trabalhou 

conteúdos de ensino relacionados aos afrodescendentes? Quando? Por quê? 
3.15 Você já teve oportunidade de ler os Parâmetros Curriculares Nacionais? 

Quando? Qual sua opinião a respeito do tema Pluralidade Cultural? 
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3.16 Como você avalia sua prática pedagógica, no que se refere a abordagem de 
temas que dizem respeito aos afrodescendentes? Você tem alguma dificuldade 
para trabalhar esses aspectos? Quais? Por quê? 

3.17 Você acredita que precisa de algum curso de aperfeiçoamento para trabalhar 
com a pluralidade étnica na sua instituição de ensino? Que tipo de curso? Por 
quê? 

 
 4 MATERIAL DIDÁTICO 
4.1 Você possui material didático para trabalhar com questões relacionadas aos 

afrodescendentes? 
4.2 Com relação a questão anterior, com que tipo de material você trabalha com 

mais freqüência no cotidiano? Como?  
4.3 Na sala de vídeo, existe material para ser trabalhada a questão da pluralidade 

étnica? Quais? Você já os utilizou? Quando? 
4.4 Nos livros didáticos, são abordados assuntos referentes aos afrodescendentes? 

Qual(is)? Quando? 
4.5 Existe alguma ilustração nos livros didáticos que representa os afrodes-

cendentes? Qual? O que representam?  
4.6 Quem escolhe os livros didático que são trabalhados em sala de aula? Você está 

satisfeita com os livros? Por quê? 
4.7 Que comentários você pode fazer sobre o material didático que você utiliza em 

sala de aula? Por quê? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS REALIZADAS COM COORDENADORES DAS 
ENTIDADES  DO MOVIMENTO NEGRO 

 
1 DADOS DA ENTIDADE: 
1.1 Nome e Endereço da Entidade: 
1.2 Tempo de Atuação: 
1.3 Objetivos da Entidade: 
1.4 Quantidade de membros: 
 
2 DADOS PESSOAIS: 
2.1 Nome Completo do Coordenador: 
2.2 Idade: 
2.3 Estado civil: 
2.4 Possui Filhos? Quantos? 
2.5 Endereço: 
2.6 Etnia: (  )afrodescendente (  )Indígena    (  )Branca 
2.7 Formação: 
2.8 Profissão: 
2.9 Local de trabalho? 
2.10 Você gosta da sua profissão? Por quê?   
2.11 Você gostaria de exercer outra profissão? Qual? Por quê? 
2.12Tempo de atuação na Entidade: 
2.13 Motivo de Escolha da militância: 
2.14 Dificuldades enfrentadas na coordenação da entidade: 
2.15 Dificuldades enfrentadas pela entidade: 
 
3 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS PELOS GRUPOS DO 

MOVIMENTO NEGRO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
3.1 Quais os membros da entidade que desenvolvem as Atividades Pedagógicas?   
3.2 Que tipos de Atividades Pedagógicas são desenvolvidas pela entidade? 
       (  )Palestras   (  )Cursos  (  )Minicursos   (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  ) Semana Comemorativa 
3.3 Quais os tipos de solicitações/demandas das instituições de ensino? 
       (  )Palestras   (  )Cursos   (  )Minicursos   (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  ) Semana Comemorativa 
3.4Quais atividades são mais desenvolvidas pela entidade? 
       (  )Palestras   (  )Cursos  (  )Minicursos    (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  ) Semana Comemorativa 
3.5 Quais são as dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento dessas ativi-

dades? 
3.6 Quais os resultados dessas atividades pedagógicas?  
3.7 Em que local são realizadas essas atividades? 
3.8 Que tipo de apoio a entidade recebe de outras instituições na realização dessas 

atividades? 
3.9 Quais instituições apoiam ou já apoiaram na realização dessas atividades? 
3.10 A entidade realiza ou já realizou atividades pedagógicas em parceria com 

algum órgão público? 
3.11 A entidade já solicitou a realização de atividades através das Secretarias de 

Educação do Estado ou do Governo Federal?  
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3.12 A entidade realiza ou realizou alguma pesquisa na área da educação escolar? 
Por quem? Onde? Quando? Quais os resultados? 

 
4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS NAS PRÁTICAS 
PEDAGÓGICAS 
4.1 Quais as estratégias metodológicas desenvolvidas nas atividades pedagógicas? 
4.2 Quais as demandas das instituições de ensino? 
4.3 A entidade propõe trabalhos nas instituições de ensino? Que tipo?Quando? 
 
5 MATERIAL DIDÁTICO  
5.1 Quais os recursos didáticos e materiais didáticos utilizados nas atividades 
pedagógicas? 
5.2 Que tipo de material didático é/foi produzido pela entidade? 
5.3 Que órgão/orgãos financiaram a produção de material didático? 
5.4 Que tipo de dificuldade a entidade enfrenta na confecção desses materiais?  
5.5 Quais são os membros da entidade/ou fora dela que já produziram ou que 
produzem esses materiais didáticos? Qual a formação deles ou delas? 
 
6 PRÁTICA PEDAGÓGICA 
6.1 Que bases teóricas fundamentam a sua prática pedagógica? 
6.2 Em que autores você costumam se basear para realizar as atividades 

pedagógicas? 
6.3 Que concepções pedagógicas estão presentes na atuação da entidade que você 

pertence? 
6.4 Que bases teóricas fundamentam tais concepções? 
6.5 Que práticas pedagógicas vêm sendo desenvolvidas pela atuação da entidade 

que você pertence? 
6.6 Como se caracterizam e como se articulam nos contextos nacional, local e 

escolar e quais os seus impactos nas práticas pedagógicas do Movimento Negro 
nas escolas onde atuam? 

6.7 Que indicadores revelam a concretização das práticas da entidade que você 
pertence no espaço escolar? 

6.8 Que instrumentos metodológicos são utilizados para a operacionalização dessas 
práticas? 

6.9 Como são registradas e sistematizadas as práticas pedagógicas da entidade que 
você pertence nas escolas onde atuam? 

6.10 Como discente e docentes das escolas onde atua a entidade que você 
pertence  avaliam a sua práticas pedagógicas? 

6.11 O que os discentes das escolas onde vocês atuam, enquando jovens, aspiram 
do Movimento Negro? 

6.12 Quais as bases teóricas que estão contidas nos materiais didáticos utilizados e 
produzidos pela entidade que você pertence na divulgação da cultura 
afrodescendente e no combate ao racismo?  

6.13 Como acontece a prática pedagógica da entidade que você pertence nas 
atividades realizadas?  

6.14 Como os alunos e profissionais das instituições escolares inseridas nas 
atividades caracterizam a sua prática pedagógica? 
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ROTEIRO DE ENTREVISTAS À SER REALIZADA COM EDUCADORES(AS)  
MILITANTES DO MOVIMENTO NEGRO 

 
1 DADOS DA ENTIDADE: 
1.1 Nome da Entidade: 
 
2 DADOS PESSOAIS 
1.1 Nome Completo: 
1.2 Idade: 
1.3 Estado civil: 
1.4 Possui Filhos? Quantos? 
1.5 Endereço: 
1.6 Etnia: (  )afrodescendente (  )Indígena    (  )Branca 
1.7 Formação: 
1.8 Profissão: 
1.9 Local de trabalho? 
1.10 Você gosta da sua profissão? Por quê?   
1.11 Você gostaria de exercer outra profissão? Qual? Por quê? 
1.12 Tempo de atuação na Entidade: 
1.13 Motivo de Escolha da militância: 
 
3 ATIVIDADES PEDAGÓGICAS REALIZADAS PELOS GRUPOS DO MOVI-

MENTO NEGRO NA ÁREA DA EDUCAÇÃO ESCOLAR 
3.1 Quais os membros da entidade que desenvolvem as Atividades Pedagógicas?   
3.2 Que tipos de Atividades Pedagógicas são desenvolvidas pela entidade? 
       (  )Palestras   (  )Cursos  (  )Minicursos   (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  )Semana Comemorativa 
3.3 Quais os tipos de solicitações/demandas das instituições de ensino? 
       (  )Palestras   (  )Cursos  (  )Minicursos   (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  )Semana Comemorativa 
3.4 Quais atividades são mais desenvolvidas pela entidade? 
       (  )Palestras   (  )Cursos  (  )Minicursos   (  )Seminários    (  )Encontros 
       (  )Semana Comemorativa 
3.5 Quais são as dificuldades enfrentadas para o desenvolvimento dessas ativi-

dades? 
3.6 Quais os resultados dessas atividades pedagógicas?  
3.7 Em que local são realizadas essas atividades? 
3.8 Que tipo de apoio a entidade recebe de outras instituições na realização dessas 

atividades? 
3.9 Quais instituições apoiam ou já apoiaram na realização dessas atividades? 
3.10 A entidade realiza ou já realizou atividades pedagógicas em parceria com 

algum órgão público? 
3.11 A entidade já solicitou a realização de atividades através das Secretarias de 

Educação do Estado ou do Governo Federal?  
3.12 A entidade realiza ou realizou alguma pesquisa na área da educação escolar? 

Por quem? Onde? Quando? Quais os resultados? 
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4 ESTRATÉGIAS METODOLÓGICAS UTILIZADAS NAS PRÁTICAS PEDA-
GÓGICAS 

4.1 Quais as estratégias metodológicas desenvolvidas nas atividades pedagógicas? 
4.2 Quais as demandas das instituições de ensino? 
4.3 A entidade propõe trabalhos nas instituições de ensino? Que tipo?Quando? 
 
5 MATERIAL DIDÁTICO  
5.1 Quais os materiais didáticos utilizados nas atividades pedagógicas? 
5.2 Que tipo de material didático é/foi produzido pela entidade? 
5.3 Que órgão/orgãos financiaram a produção de material didático? 
5.4 Que tipo de dificuldade a entidade enfrenta na confecção desses materiais?  
5.5 Quais são os membros da entidade/ou fora dela que já produziram ou que 

produzem esses materiais didáticos? Qual a formação deles ou delas? 
 
6 PRÁTICA PEDAGÓGICA 
6.1 Que bases teóricas fundamentam a sua prática pedagógica? 
6.2 Em que autores você costumam se basear para realizar as atividades peda-

gógicas? 
6.3 Que concepções pedagógicas estão presentes na atuação da entidade que você 

pertence? 
6.4 Que bases teóricas fundamentam tais concepções? 
6.5 Que práticas pedagógicas vêm sendo desenvolvidas pela atuação da entidade 

que você pertence? 
6.6 Como se caracterizam e como se articulam nos contextos nacional, local e 

escolar e quais os seus impactos nas práticas pedagógicas do Movimento Negro 
nas escolas onde atuam? 

6.7 Que indicadores revelam a concretização das práticas da entidade que você 
pertence no espaço escolar? 

6.8 Que instrumentos metodológicos são utilizados para a operacionalização dessas 
práticas? 

6.9 Como são registradas e sistematizadas as práticas pedagógicas da entidade que 
você pertence nas escolas onde atuam? 

6.10 Como discente e docentes das escolas onde atua a entidade que você per-
tence avaliam a sua práticas pedagógicas? 

6.11 O que os discentes das escolas onde vocês atuam, enquando jovens, aspiram 
do Movimento Negro? 

6.12 Quais as bases teóricas que estão contidas nos materiais didáticos utilizados e 
produzidos pela entidade que você pertence na divulgação da cultura 
afrodescendente e no combate ao racismo?  

6.13 Como acontece a prática pedagógica da entidade que você pertence nas 
atividades realizadas?  

6.14 Como os alunos e profissionais das instituições escolares inseridas nas 
atividades caracterizam a sua prática pedagógica? 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO APLICADO À ALUNOS(AS) 
 
 
 
 

QUESTIONÁRIO PARA ALUNOS(AS) DAS ESCOLAS 
 
 
Prezado(a) Aluno(a), 
 

É uma satisfação ter você como participante nesta investigação. 
Somos professora da UFPI e aluna do Curso de Doutorado em Educação 

Brasileira da FACED/UFC. Estamos realizando uma investigação com o objetivo de 
compreender os modos de inserção realizados por entidades do Movimento Negro 
no contexto escolar, identificando e evidenciando as bases teóricas subjacentes às 
suas práticas pedagógicas. Obrigada por colaborar conosco respondendo este 
questionário. Sua contribuição é muito importante, pois irá ajudar fornecendo-nos 
informações úteis nesta área. 

Por favor, não hesite em escrever qualquer comentário ou pensamento ao 
longo do questionário, que é anônimo. Entretanto, sinta-se livre para deixar um 
número de contato ou endereço se você quiser ficar informado sobre os resultados 
desta pesquisa. 

Obrigada por sua cooperação e gentil participação dispondo-nos uma 
parte do seu precioso tempo. 

 
 
 

Teresina, novembro de 2005. 
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QUESTÕES 
 
Nome da Escola: 
Série: 
Sexo: 
Idade: 
Etnia:    (   )afrodescendente   (   )não afrodescendente 

 
1) O que você aprendeu com as atividades desenvolvidas pelas entidades do 

Movimento Negro? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

2) Como você avalia as práticas pedagógicas dos educadores das entidades do 

Movimento Negro que atuaram em sua escola? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

3)  O que você espera do Movimento Negro no combate ao racismo? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

4) Como acontece a prática pedagógica das entidades do Movimento Negro nas 

atividades realizadas? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

5) Como você caracteriza a prática pedagógica das duas entidades do Movimento 

Negro que realizaram trabalhos em sua escola? 
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________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

6) A sua escola tem discutido as questões relacionadas ao racismo e aos 

afrodescendentes sem a presença do Movimento Negro? Se esse fato 

aconteceu em que momento? Explique como aconteceu. 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
 
7)  Você gostou das atividades desenvolvidas pelas entidades do Movimento Negro 

em sua escola? Por quê? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
8) O que você não gostou nas atividades desenvolvidas pelas entidades do 

Movimento Negro em sua escola? Por quê? 
 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 
9) O que você gostaria que fosse feito em sua escola em relação ao tema do 

racismo e aos conteúdos referentes aos afrodescendentes? 
________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

10)  Na sua opinião, por que a sua escola convida educadores das entidades do 
Movimento Negro para realizarem atividades pedagógicas? 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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11)  Você já presenciou ou sofreu algum caso de racismo em sua escola? Que provi-

dencias foram tomadas? Como você se sentiu? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - RELAÇÃO DE ALGUMAS ENTIDADES DO MOVIMENTO 
NEGRO DE TERESINA, PIAUÍ 

 
MNU 
Endereço: Rua Prof.  Joca Vieira,1790/ Fátima.  

Coordenador: Cláudio Rodrigues de Melo. 

 
Coletivo de Mulheres Negras Esperança Garcia 
Endereço: Rua Treze de Maio, 1523/ Vermelha 

Coordenadora: Valcirana Vieira de Maia. 

 

APN's  
Endereço: Convento São Benedito. 

Coordenador: Milton Florêncio. 

 

Tenda Espírita Santa Bárbara 
Endereço: Rua São Francisco de Sales, 3351/ Bairro Santo Antônio/  Km – 7. 

Coordenadora: Eufrazina Gomes Aurélio. 

 

Santuário Sagrado Pai João de Aruanda 
Endereço: Rua Braz Honório, 1471/Santa Maria da Codipe. 

Email: santuario.sagradopj@yahoo.com.br. (coloquei de cor autolamática) 

Responsável: Rondinele Santos. 
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APÊNDICE D - RELAÇÃO DE NEAB’S BRASILEIROS 
 

 

Alagoas 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros - http://www.núcleo.ufal.br/neab/ 
 
Amapá 
UNVERSIDADE FEDERAL DO AMAPA (UNIFAP) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Maria do Socorro Dos Santos Oliveira  
E-mail: mssoliveira@yahoo.com  
 
 
Bahia - BA 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB) 
Laboratório de Cultura Negra  
Coord. Wilson Roberto de Mattos -  
 
UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Marise de Santana  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (UFBA) 
Centro de Estudos Afro-Orientais  
Coord. Jocelio Teles dos Santos  
http://www.ceao.ufba.br/  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE SANTA CRUZ (UESC) 
KÀWÉ – NÚCLEO DE ESTUDOS AFRO-BAIANOS REGIONAIS 
Coord. Wagner Duarte Jose 
http://www.uesc.br/núcleos/kawe/index.php  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECONCAVO BAHIANO (UFRB) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Antonio Luis Liberac Pires 
 
FACULDADES INTEGRADAS DE SALVADOR (FIB) 
Núcleo de Referencia de Estudos Afro-brasileiros   
Coord. Vilson Caetano  
 
Ceará 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARÁ (UFC) 
Núcleo de Estudos Afro-indígenas  
Coord. Henrique Cunha Jr.  
 
Distrito Federal 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA (UNB) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
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Coord. Nelson Inocêncio  
http://www.neab.unb.br/   
 
Espírito Santo 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO (UFES) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Leonor Franco de Araújo  
 
Goiás 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS (UEG) 
Centro Interdisciplinar de Estudos África-Américas   
Coord. Eliesse Scaramal  
http://dgp.cnpq.br/buscaoperacional/detalhegrupo.jsp?grupo=1833708V5CMY7F 
 
Maranhão 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO (UFMA) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Carlos Benedito Rodrigues da Silva  
email: neabufma@yahoo.com.br  
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO (UEMA)  
NEABI - Núcleo de Estudos Afro-brasileiros de Imperatriz  
Coord.  Maristane de Sousa Rosa  
 
Minas Gerais 
UNILESTE – CENTRO UNIVERSITÁRIO DO LESTE DE MINAS GERAIS 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Marlene Araújo 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS (UFMG) 
Programa de Ações Afirmativas  
Coord. Nilma Lino Gomes  
http://www.fae.ufmg.br:8080/acoesafirmativas/ 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (UEMG) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Regina Célia Pereira Campos  
http://www.uemg.br/NÚCLEOS/NEAB/texto.htm 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLANDIA (UFU) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Guimes Rodrigues Filho 
http://www.proex.ufu.br/formacaocontinuada/New/Eixo2/Material_Extra/portal%20ne
abok.pdf 
 
Mato Grosso do Sul 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL (UEMS) 
Núcleo de Estudos Étnicos e Raciais  
Coord. Maria José J.A Cordeiro  
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Mato Grosso 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO MATO GROSSO (UNEMAT) 
Núcleo de Estudos sobre Educação, Gênero, Raça e Alteridade 
Coord. Beleni Salete Grando  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO (UFMT) 
Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Relações Raciais e Educação (NEPRE)  
Coord. Maria Lúcia Rodrigues Muller 
http://www.ie.ufmt.br/nepre 
 
Pará 
CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA DO PARÁ (CEFET) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. João Antonio Correia Pinto  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARÁ (UFPA) 
Grupo de Estudos Afro-amazônicos  
Coord. Raimundo Jorge  
 
Pernambuco 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO (UFPE) 
Núcleo de Estudos Brasil-África  
Coord. Walteir Silva 
 
Piauí 
ÌFARADÁ 
CCHL/UFPI Campus Ministro Petrônio Portela 
64.049-500 – Teresina – PI  
Coord. Solimar Oliveira Lima 
 
NEPA 
CCHL/UESPI 
Campus Torquato Neto  
Rua João Cabral, 2231 Pirajá  
CEP 64002-150 Teresina-PI  
Coord. Assunção de Maria Sousa e Silva 
 
Paraná 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO OESTE DO PARANÁ (UNIOESTE) 
Programa Institucional de Ações Afirmativa 
Coord. Maria Ceres Pereira 
http://www.acoes-afirmativas.ufsc.br/ 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Paulo Vinícius B. da Silva  
http://www.neab.ufpr.br/ 
 
UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA (UEL) 
Núcleo de Estudos Afro-asiáticos  
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Coord. Helena Maria Andrei 
http://www.uel.br/neaa/projetos/index.html 
 
Rio de Janeiro 
UNIVERSIDADE DO ESTADO RIO DE JANEIRO (UERJ) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Maria Alice Rezende Gonçalves  
http://www.lpp-uerj.net/olped/AcoesAfirmativas 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO (UFRJ) 
Laboratório de Análises Econômicas. Sociais e Estatísticas de Relações Raciais  
Coord. Marcelo Jorge de Paula Paixão 
http://www.laeser.ie.ufrj.br/ 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE (UFF) 
Programa de Educação sobre o Negro na Sociedade Brasileira  
Coord. Iolanda de Oliveira  
http://www.uff.br/penesb/historico.htm 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO (UFRRJ) 
Laboratório de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Ahyas Siss  
 
UNIVERSIDADE CÃNDIDO MENDES (UCAM) 
Centro de Estudos Afro-asiáticos  
Coord. Beluce Bellucci  
ceaa@candidomendes.edu.br 
http://www.ucam.edu.br/institucional/detalhe_estrutura.asp?id=3 
 
Rio Grande do Norte 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE (UERN) 
Grupo de Estudos sobre Afrodescendentes  
Coord. Aécio Cândido de Souza  
 
Rio Grande do Sul 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Carmen Deleacil Nassar  
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS (UFPEL) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Contato: Georgina Helena  
 
Santa Catarina 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA (UFSC) 
Núcleo de Estudos de Identidades e Relações Interétinica   
Coord. Ilka Boaventura Leite  
http://www.nuer.ufsc.br/index.htm 
 
UNIVERSIDADE DO ESTADO DE SANTA CATARINA (UDESC) 
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Núcleo de Estudos Afro-brasileiros  
Coord. Paulino de Jesus Francisco Cardoso  
 www.udesc.br/multiculturalismo 
 
UNIVERSIDADE DO PLANALTO CATARINENSE (UNIPLAC) 
Grupo de Pesquisa Negro e Educação 
www.uniplac.net  
Coord. Maria Aparecida Gomes  
 
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE (UNESC) 
Grupo de Negro e Educação 
Coord. Adiles Lima 
 
Sergipe 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE (UFS) 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros 
Coord. Hippolyte Brice Sogbossi  
E-mail neab@ufs.br 
 
São Paulo 
PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO (PUC-SP) 
Centro de Estudos Culturais Africanos e da Diáspora 
Coord. Maria Antonieta Martinez Antonacci  
http://www.pucsp.br/projetohistoria/downloads/cecafro.jpg 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 
Centro de Estudos Africanos  
Coord. Kabengele Munanga  
http://www.fflch.usp.br/cea/ 
 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO (USP) 
Núcleo de Estudos Interdisciplinares sobre o Negro Brasileiro (NEINB/USP)  
Coord. Gislene Santos 
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCar) 
Núcleo de Estudos Afro-brasleiros  
Coord. Valter Roberto Silvério  
 
UNIVERSIDADE DO ESTADUAL PAULISTA JULIO DE MESQUITA FILHO 
(UNESP) 
Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão  
Coord. Dagoberto Jose de Oliveira  
http://www.unesp.br/proex/nupe/OqueNupe.htm 
 
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO – GUARUJÁ (UNAERP) 
Núcleo de Estudos Indígenas e Afro-brasileiros  
Coord. Mary Careno 
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APÊNDICE E - RELAÇÃO DE GRUPOS AFROCULTURAIS BRASILEIROS 
 
 
Acre 
CERNEGRO 
Endereço: RUA "B" 635 CONJ.OSCAR PASSOS, Cep: 69.900.000 
Email: cernegroacre@yahoo.com.br 
Coord.: José Rodrigues Arimateia  
     
Alagoas 
Núcleo Temático Identidade Negra na Escola 
Endereço: Rua : Barão de Alagoas,141-Centro, Cep: 57020-210 
Email: arisia.barros@ig.com.br 
     
Amazonas 
Movimento Orgulho Negro (MON) 
Endereço: Travessa São Pedro, 11 casa 2 -RAIZ, Cep: 69068-140 
Email: juarez_silva@hotmail.com 
Coord.: Christian Rocha , Juarez C. da Silva Jr. 
 
Bahia 
GRUPO CULTURAL OLODUM 
Rua Gregório de Matos, 22 Pelourinho - 40025-060 – Salvador-BA 
www.olodum.uol.com.br (coloquei de cor autolamática) 
 
ILÊ AIYÊ  
Rua Curuzu, 197 Liberdade - 40375-000 – Salvador-BA 
www.ileaiye@-net.com.br  (coloquei de cor autolamática) 
 
Associação Brasileira de Preservação da Cultura Afro Amerindia (AFA) 
Endereço: R. Caminho de Dentro, 242, Vila América, Av. Vasco da Gama, Engº 
Velho de Brotas, Cep: 40.243-170 
Email: afabrasileira@bol.com.br 
Coord.: Leonel Monteiro 
 
Instituto Cultural Esnegro 
Endereço: Rua Bernadete Dias,nº 69 - Bairro - Boca do Rio, Cep: 41710040 
Email: Esnegro@ibest.com.br 
Coord. Jailson Santos / Joseneide Santos 
 
Ceará 
Associação Cultural Maracatu Az de Ouro 
Endereço: Rua Edith Braga, 395 Jardim America, Cep: 60425100 
Email: maracatuazdeouro@bol.com.br 
Coord. Antonio Marcos Gomes da Silva 
     
GRUPO AFRO BERE 
Endereço: Rua Heribaldo Costa, 1839, Cep: 60525190 
Email: grupoafrobere@yahoo.com.br 
Coord. LU UNDE 
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TRAVESSIA-Centro de Cultura Afrocearense 
Endereço: Rua Euclides Onofre de Soua,390, Cep: 60833-460 
Email: cceci_holanda@yahoo.co.br 
Coord.  Cecília Holanda 
    
Associação cultural e Educacional afro brasileira Maracatu Nação Iracema 
Endereço: Rua Rio Solimões, 605, Cep: 60340-020 
Email: williamap@unisol.org.br 
Coord. William augusto pereira 
     
Associação de Cultura Afro-Brasileira Casa do Rei 
Endereço: Augusto dos Anjos, Cep: 60720-600 
Email: casadorei@superig.com.br 
Coord. Linconly Jesus & Ideolinda Amazonas 
 
Espírito Santo 
Centro de Estudos da Cultura Negra (CECUN) 
Coord. Luíz Carlos Oliveira 
C.P. 806- Vitória-ES. CEP 29001-970 
E.mail – cecun.educar@bol.com.br 
 
Maranhão 
 
Centro de Cultura Negra do Maranhão 
Endereço: Rua dos Guaranis s/n - Barés - João Paulo, Cep: 65040630 
Email: ccnmaranhao@bol.com.br 
Coord. Ivan Rodrigues Costa 
    
 
Minas Gerais 
 
Fundação Centro de Referência da Cultura Negra 
Endereço: Rua Bragança 101 - Bairro Pompéia, cep: 30.150 270 
Email: fcrn@bol.com.br 
Coord.: Cleide Hilda de Lima  
 
Centro Cultural Baobá de Estudos Afro-brasileiro 
Endereço: Rua Severino Belfort nº485 Bairro: Bairu, Cep: 36050-020 
Email: pc.mariano@terra.com.br 
Coord. Osvair Antônio de Oliveira 
 
Centro de Referência da Cultura Negra 
Endereço: R Gustavo Martins de Oliveira N°70, Cep: 3818000 
Email: lolaluciana@hotmail.com 
Coord.: Luciana Maria Fernandes 
 
Pará 
Centro de Referencia e Valorizacao da Populacao Negra 
Endereço: Rua Sofia Imbiriba n;725 Bairro Mapiri, Cep: 68040-270 
Email: cenegan@bol.com.br 
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Coord.: Fagner dos anjos Dina, Marta Ieda 
    
Paraná 
Movimento da Cultura Negra de Astorga 
Endereço: Rua Presidente Wenceslau 1124, Cep: 86730000 
Email: real@astornet.com.br 
Coord.: Mauro Neto Tiradentes 
 
Pernambuco 
Brigada Zumbi do Palmares 
Endereço: Rua Clemente Pereira 57 Derby, Cep: 52010160 
Email: brigadazumbi@hotmail.com 
Coord.: Maicon Martins, George Farias, José de Oliveira 
 
Piauí 
Centro Afrocultural "Coisa de Nêgo" 
Endereço: Rua Barroso, 786, Centro Norte 
Coord. Gilvano da Silva Quadro 
 
Grupo Afrocultural “MARAVIR”, 
Endereço:Rua Padre Cícero, 3620.  Vila São Francisco/Sul. 
Coord. Manoel Batista de Sousa 
 
Grupo Cultural Afro “IJEXÁ” 
Endereço: Vila São Francisco/Sul.   
Coord. Gardene de Carvalho 
 
Companhia de Arte e Cultura Integrada,  
Endereço: Rua Tenente Tadeu, 3464.  Bairro Santo Antônio. CEP.: 64028 – 180. 
Coord. Raimunda Nonata Feitosa (Ray) 
 
Grupo de Dança Beleza Afro-indígena (BAI),  
Coord. Osmarina Alves 
 
Grupo Afrocultural Afoxá 
Endereço: Rua Inácio Soares nº 1880 - Angelim I 
CEP: 64.029-100  
 
Grupo de Cultura Afro-Abá 
Endereço: Bairro Santa Maria da CODIPI 
 
Grupo Hip-Hop MP3 - Movimento pela Paz na Periferia 
Endereço: Av. Valter Alencar, 762 
Coord.: Francisco Júnior 
 
Grupo Hip-Hop  
Coord.: Leandro Souza da Silva  
Endereço: Rua Eletricista Guilherme nº489/ Ininga. 
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Grupo Hip-Hop Questão Ideológica - QI 
Endereço: Bairro Parque Piauí 
 
Rio de Janeiro 
CORAFRO 
Endereço: Av. Rui Barbosa, 780,, Cep: 27910360 
Email: corafro@hotmail.com 
Coord. Sonia Santos e Alcinéa Martins 
    
Projeto Raízes 
Endereço: Quilombo Independencia, Cep: 23970-000 
Coord. Carlos Alberto Bernardo 
 
MOVIMENTO CAMPISTA DE PESQUISA DA CULTURA NEGRA 
Endereço: RAMIRO BRAGA Nº 221, Cep: 28000-100 
Email: MSJORGE40@HOTMAIL.COM 
Coord.: Maria José Serafim Jorge  
    
CENTRO CULTURAL AFRODESCENDENTE 
Endereço: Desembargador Gastãp Macedo 118, Cep: 21321-140 
Email: paulodesu@yahoo.com.br 
Coord.: Paulo Ganga d'Èsù 
 
Rio Grande do Sul 
Associação Cultural KZOMBA 
Endereço: Av. Castelo Branco,267 -cas 03 -Cond.Juruá, Cep: 94850-810 
Email: carloskizomba@yahoo.com.br 
Coord.: Maria Luisa Rodrigues 
     
Centro Ecumênico de Cultura Negra (CECUNE) 
Endereço: Cx. Postal 2695, Cep: 90001-970 
Email: cecuners@gmail.com 
Coord.: JUAREZ RIBEIRO- Coord.-Geral 
 
União de Negros pela Igualdade – (UNEGRO/RS) 
Endereço: Rua Vigário José Inácio, 250 conj. 95, Cep: 90020-110 
Email: jass_rs@hotmail.com 
Coord.: José Antonio dos Santos da Silva - Sec. Geral 
 
CENTRO CULTURAL ZUMBI DOS PALMARES 
Endereço: R. Dr. Fialho, 791 - Centro, Cep: 97573-000 
Email: cculturalzumbi@terra.com.br 
Coord.: Enilda Cruz Martins, Marili Rodrigues 
 
Rondônia 
Grupo de Consciência Negra (GRUCON) 
Endereço: Rua Umuarama 297, Parque São pedro, Cep: 78960000 
Email: kalunga2006@brturbo.com.br 
Coord.: Silvano Simão e Carlos Robeto 
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Santa Catarina 
Movimento Afro-brasileiro "Mãe Olimpia" 
Endereço: Rua laguna,sn, centro, final da rua, Cep: 884715-000 
Email: alvarosamae@bol.com.br 
Coord. Álvaro Luiz Machado 
     
São Paulo 
Quilombhoje Literatura 
Endereço: Av. Parada Pinto, 3.420 - Bloco 13 - Apto. 34, Cep: 02611-001 
Email: quilombhoje@ig.com.br 
Coord.: Esmeralda Ribeiro e Márcio Barbosa 
     
Grupo Afro Solano Trindade 
Endereço: Av. Ayrton Senna, 450 cj 14, Cep: 06795-006 
Email: taniaportella@hotmail.com 
Coord.: João Batista, Tania Portella, Anderson Nascimento 
     
Casa de Cultura da Mulher Negra 
Endereço: Rua Prof Primo Ferreira 22, Cep: 11045-150 
Email: ccmnegra@uol.com.br 
Coord.: Alzira Rufino 
 
Associação Recreativa e Cultural Afro-Brasileira (ARCAB) 
Endereço: Rua Monsenhor Alfredo Meca nº. 07, Bairro Dr. Julio de Mesquita Filho, 
Cep: 12.910.540 
Email: arcab_brag@hotmail.com 
Coord.: Izilda Aparecida de Toledo 
 
Africanamente 
Endereço: Av. Alberto Pasqualine, 632 - Jdim Sabará, Cep: 91215-000 
Email: africanamente@terra.com.br 
Coord.: Mário Augusto da Rosa - Guto 
 
Sergipe 
Instituto de Cultura e Estudos Afro- Brasileiro  Lelia Gonzalez 
Endereço: Condominio 05 de Agosto 328 bairro Coroa do Meio Edf: Zumbi dos 
Palmares Apto. 303, Cep: 4900000 
 
Tocantins 
Associação Cultural Arte Viva 
Endereço: Av. Tocantins qd.40ª lote 08, Cep: 77270000 
Email : alexcapoeirista@yahoo.com.br 
Coord. : Alex  
 
Associação Cultural Chapada dos Negros 
Endereço: Av.Costa e Silva,11, Cep: 77330000 
Email: silviaadriane@bol.com.br 
Coord.: Silvia Adriane e José Reginaldo 
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APÊNDICE F - RELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS DE ALGUNS EVENTOS 
OBSERVADOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 1 – Oficina Dança Afro (Projeto KZOMBA), Colégio “Madre Deus”, educador 
militante do Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografia 2 – Oficina Direitos Humanos e Racismo (Projeto KZOMBA),  Colégio “Madre 
Deus”, educador militante do ÌFARADÁ 
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Fotografia 3 – Palestra Preconceito Racial (Projeto Interdisciplinar sobre Preconceito 

Racial), Colégio "Liceu Piauiense", Auditório do Instituto de Educação 
"Antonino Freire", educador militante do ÌFARADÁ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Fotografia 4 – Oficina Mama África: o que sabemos de lá?, Colégio “Notre Dame”, 

educadora militante do ÌFARADÁ 
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Fotografia 5 – Palestra A escravização dos afrodescendentes no Brasil, Centro Educacional 

Integrado “Angelim”, educador militante do ÌFARADÁ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 6 – Palestra A representação do dia 13 de maio nos dias atuais, Colégio “Menino 
Jesus”, educadora militante do ÌFARADÁ 
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Fotografia 7 – Mesa redonda Políticas de cotas nas universidades, UESPI, educador 
militante do ÌFARADÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 8 – Curso de Formação Social e Política das Relações Raciais no Brasil, 
CCHL/UFPI, educadores militantes do ÌFARADÁ e do Centro Afrocultural 
“Coisa de Nêgo” 
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Fotografia 9 – Fórum Estadual Educação e diversidade étnico-racial, Rio Poty Hotel, 

educadora militante do Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografia 10 – Oficina Educação, I Conferência Estadual de Políticas de Promoção da 
Igualdade Racial, educadoras militantes do ÌFARADÁ e do Centro 
Afrocultural “Coisa de Nêgo” 
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Fotografia 11 – Disciplina “Leitura e Escrita” (Projeto “Consórcio da Juventude”), Sede do 

Coletivo de Mulheres “Esperança Garcia”, educadora militante do 
ÌFARADÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fotografia 12 – I Seminário de Juventude Negra Piauiense: construindo ações afirmativas, 
Bairro Dirceu Arcoverde (Teresina–PI), educadores militantes do ÌFARADÁ 

 


