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RESUMO 

 

Esta pesquisa teve como recurso metodológico a intervenção ante/ pós facto em uma escola 
pública de Fortaleza, Ceará. Fazendo uso de literatura africana e afrodescendente, busquei 
verificar até que ponto esse referencial literário, enquanto recurso pedagógico, contribuiria para 
que um grupo de crianças produzisse novos conceitos sobre o ser negro. Estudo que tem como 
intenção contribuir com a Lei nº. 11.645/08, que instituiu o Ensino da História e Cultura 
Africana, Afro-brasileira e Indígena na educação básica. Aliando pesquisa e intervenção, fiz 
desse momento espaço de contribuição para o processo de formação de professores/as, 
permitindo assim a fomentação de metodologias que propiciem a inclusão no currículo escolar 
desse referencial cultural de base africana. Na primeira etapa da pesquisa (fase ante facto), fiz 
uma observação participante, a partir da qual foi possível diagnosticar as visões e práticas que 
estudantes e docentes manifestavam em relação à questão racial, momento em que percebi, 
primeiro, o silenciamento por parte da escola em torno dos conflitos étnico-raciais, levando 
crianças vítimas de preconceito racial a promoverem agressões físicas e verbais na tentativa de 
solucionar tais conflitos. Por outro lado, os/as docentes reconhecem que têm dificuldades para 
diferenciar manifestações racistas de simples brincadeiras infantis e tão pouco sabem lidar com 
os embates étnico-raciais presentes no cotidiano escolar. Na fase facto, as professoras foram 
convidadas a aproximarem-se da literatura africana e afrodescendente na expectativa de que, 
coletivamente, professoras e pesquisadora, elaborassem metodologias capazes de promover a 
inserção desse referencial literário em sala de aula. Uma vez em contato com essa literatura, as 
professoras perceberam muitas fragilidades conceituais em sua formação, o que as levou a 
resistirem em participar dos momentos de intervenção junto às crianças, temendo passar 
informações preconceituosas e erradas sobre os povos africanos e seus descendentes. Por outro 
lado, os/as alunos/as também evidenciaram grande desconhecimento sobre a temática, mas 
mostraram-se interessados/as em aproximar-se desses conteúdos, sempre buscando questionar 
aquilo que não entendiam e participar das atividades propostas. Por fim, foi possível verificar 
que o uso de literatura africana e afrodescendente contribuiu para que alunos e professoras 
produzissem novos conceitos – resignificados positivamente – sobre o ser negro. 
 
Palavras-chave: Pesquisa; escola; literatura africana e afrodescendente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

This research had as methodological resource the intervention before/after fact in a public 
school of Fortaleza, Ceará. Making use of African and afrodescendant literature, I looked for to 
verify to what extent that literary reference, while pedagogic resource, would contribute for a 
group of children produced new concepts about the being black. Study that has as intention to 
contribute with the Law n. 11.645/08, which instituted the teaching of the african, afro-
brazilian and indigenous history and culture in the basic education. Connecting research and 
intervention, I did of that moment a space of contribution for the process of teacher’s 
formation, allowing the fomentation of methodologies that propitiate the inclusion in the 
school curriculum of that cultural reference of african base. In the first stage of the research 
(phase before fact), I made a participant observation, starting from which it was possible to 
diagnose the visions and practices that students and teachers manifested in relation to the racial 
subject, moment in that I noticed, first, the silence of the school around the ethnic-racial 
conflicts, taking children racial prejudice victims to promote physical and verbal aggressions in 
the attempt of solving such conflicts. On the other hand, the teachers recognize that they have 
difficulties to differentiate racist manifestations of simple infantile games, neither they know 
how to work with the collisions ethnic-racial presents in the daily school. In the phase facto, 
the teachers were invited to approximate themselves of the african and afrodescendant 
literature in the expectation that, collectively, teachers and researcher, elaborated 
methodologies capable to promote the insert of that literary reference in classroom. Once in 
contact with that literature, the teachers noticed many conceptual fragilities in their formation, 
what took them to resist in participating in the moments of intervention close to the children, 
fearing to pass prejudiced and wrong information about the african people and their 
descendants. On the other hand, the students also evidenced great ignorance about the theme, 
but they shown interest in approximating of those contents, always looking for to question that 
they didn't understand and to participate in the proposed activities. Finally, it was possible to 
verify that the use of african and afrodescendant literature contributed so that students and 
teachers produced new positive concepts about the being black.   

   

Key-words: Research; school; african and afrodescendant literature.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Esta pesquisa tem por intenção investigar se a utilização de literatura com base 

africana e afrodescendente, enquanto recurso pedagógico, oportuniza a produção de novos 

conceitos acerca do ser negro a crianças de escolas públicas de Fortaleza. A mesma tem a 

seguinte organização: 

PARTE I: Descortinando algumas lembranças: implicações pessoais com a 

temática, onde exponho algumas implicações com esse tema;  

PARTE II: referencial teórico norteador da pesquisa: apresento a Análise 

Institucional (AI) e alguns dos conceitos que serão trabalhados. 

Relevância social e política: explicito o mito da “democracia racial” e sua 

utilização mostrando estatísticas que evidenciam desigualdades vividas pela população negra 

em nosso país, destaco algumas conquistas dos Movimentos Sociais Negros (MSN) na área da 

educação e cito alguns princípios da Educação Popular que serviram de inspiração para 

desenvolver este trabalho. 

Contextualizando e problematizando o lugar do ser negro/a na literatura – do ser 

falado ao ser que fala: cito a origem e as repercussões de teses racistas na vida de negros e 

negras. Menciono o papel que o Ministério da Educação (MEC), através dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCNs), atribui à escola; lanço alguns estudos que demonstram a 

presença de práticas racistas nesse espaço; apresento pesquisas que tratam do modo como 

negros e negras eram citados junto à literatura infantil e infanto-juvenil; exponho algumas 

insubordinações realizadas por afrodescendentes junto à literatura para evidenciar seus 

sofrimentos e reivindicações sociais e, por fim, descrevo experiências enquanto professora 

afrodescendente que me ajudaram a construir as perguntas norteadoras desse projeto.                                      

Algumas considerações metodológicas: apresento algumas técnicas utilizadas para 

a construção e coleta dos dados, e, ainda, exponho como foi realizada a análise do que foi 

obtido.           

Motivações da escolha da escola e negociação inicial: explico como se deu o 

processo de escolha e negociação com a escola.   

Ser pesquisadora e professora: faço breves análises enquanto pesquisadora frente à 

fase de observações. 

O cotidiano escolar, marcas do preconceito e do racismo: narro algumas cenas que 

evidenciam a presença de preconceitos e racismo entre as crianças. 
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O lugar da professora pelo olhar da pesquisadora: exponho como a professora lida 

com as queixas das crianças vítimas de preconceito racial. 

O silenciar das contribuições afrodescendentes: apresento alguns momentos das 

observações participantes em que foi possível perceber por parte da escola o não cumprimento 

da Lei nº. 10.639/03. 

Restituição das observações, o olhar das crianças e das docentes: descrevo como se 

deu o momento de restituição das observações aos discentes e docentes. 

PARTE III: O início das intervenções junto às crianças – fase ante/pós facto: narro 

como se deram as intervenções junto à turma e às docentes e trago as análises dessa etapa. 

PARTE IV: Das sessões de estudo com a docente: explico como foi se dando o 

processo de aproximação da docente junto à literatura de base africana e afrodescendente. 

Tecendo algumas considerações: faço uma análise geral acerca do 

desenvolvimento desse trabalho científico. 

Referências Bibliográficas: cito os textos, livros e outras produções que foram 

úteis à realização dessa pesquisa. 

Como apêndice, trago o texto Rei Galanga, produzido para esta pesquisa e, ainda, 

em anexo, dois textos: o primeiro é o conto Okpija, publicado por Sunday Ikechukwu, 

trabalhado durante as intervenções e o outro é Gosto de África: histórias de lá e daqui, de Joel 

Rufino dos Santos.  
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2. PARTE I: Descortinando algumas lembranças – implicações com a temática. 

 

Realizo essa pesquisa com o objetivo de investigar até que ponto o uso pedagógico 

de literatura com base africana e afrodescendente
1
 oportuniza a produção de novos conceitos 

acerca do ser negro a crianças de escolas públicas de Fortaleza. Para a construção desse 

projeto de pesquisa, acreditei ser relevante expor experiências pessoais que permitem 

compreender minhas implicações com a temática escolhida, valorizando a importante noção 

apresentada por Foucault: 

 

Cada vez que tentei fazer um trabalho teórico, foi sempre a partir de 

elementos de minha própria experiência: sempre em relação com processos 

que eu via se desenvolver em volta de mim. Certamente porque eu 

acreditava reconhecer nas coisas que via, nas instituições com as quais 

lidava, nas minhas relações com os outros, rachaduras, sacudidelas surdas, 

disfuncionamentos, um empreendimento, um tal trabalho, algum fragmento 

de autobiografia. (FOUCAULT, 1981, p.02). 

 

Sou afrodescendente. Vivi com minha família em uma fazenda no Maranhão. Ao 

iniciar os estudos, passei a morar na cidade com algumas tias do lado materno, permanecendo 

com elas por três anos, período em que sofri bastante não somente pela ausência familiar, 

mas, sobretudo, porque era discriminada pela cor de minha pele. Como nunca fui “dada a ter 

um bom comportamento”, comecei a ser repreendida por essas tias e de uma maneira até 

então desconhecida por mim. Era chamada de “neguinha safada” ou referiam-se a mim 

dizendo: “negro é bicho burro, não entende o que se diz”. Outro fato é que meus cabelos 

pareciam simbolizar ou acentuar defeitos, pois eram constantemente cortados sob o pretexto 

de que “cabelo de negro não presta grande, porque é ruim”. 

Nos períodos de férias escolares, viajava ao encontro de meus pais. Nessas 

oportunidades, observava que alguns negros trabalhavam para minha família. No entanto, era 

exigido que se esforçassem, pois havia o consenso de que “negro só presta, se for 

trabalhador”. Presenciava situações em que eram tratados com desprezo e, por vezes, ouvia 

expressões relacionando cor à incapacidade de refletir, como, por exemplo: “negro é bicho 

bruto, não pensa”. A partir de então, percebi que havia semelhança no modo como éramos 

tratados eu e os negros da fazenda. Compreendi que, devido à nossa cor, consideravam-nos 

pessoas sem inteligência e sentimento humano. 

                                                 
1
 A expressão afrodescendente é definida por Cunha Jr. como um conceito que “nasce com o pleno 

conhecimento do passado africano, nasce, sobretudo em decorrência deste conhecimento e da necessidade de 

relacionar o passado africano com a história do Brasil” (2005, p. 253). 
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Já na adolescência, questionava meus pais sobre o preconceito racial que 

manifestavam quanto aos negros e também sobre a semelhança existente entre a cor de nossas 

peles, mas havia sempre o contra-argumento de que éramos morenos. Posteriormente, através 

de conversas com parentes, soube que minha bisavó paterna era uma mulher branca 

proprietária de terras e a qual, por meio de um acordo familiar, casou-se com um negro 

considerado “um homem trabalhador”. 

Quanto à escola, esta se utilizava de elementos fragmentados da História e de 

recursos pedagógicos para construir uma visão estereotipada em que o homem e a mulher 

negros eram considerados inferiores devido à sua cultura e religião, de modo a tentar 

justificar no próprio negro sua condição escrava no passado e sujeito de inferiorização no 

presente. Anos mais tarde, ingressei na Universidade Estadual do Ceará e, mesmo dentro 

desse local, a situação não se reverteu. Durante o meu processo de formação no curso de 

Pedagogia, a temática afrodescendência não foi inserida nos fóruns
2
 de discussões, sendo o 

tema ausente nos estudos que envolviam a Educação Brasileira. 

Meu interesse em desenvolver esta pesquisa tem sua gênese em experiências 

pessoais, uma vez que me reconheço enquanto mulher afrodescendente. Significa dizer que 

desenvolvo este estudo a partir de um universo já conhecido por mim, ou seja, com questões 

que afetam a minha vida, o meu cotidiano. Compreendo também que o ato de pesquisar dá-

se, portanto, implicitamente a partir da perspectiva de manutenção ou transformação de uma 

determinada realidade. Considerando que as demandas por temas de interesse das populações 

de descendência africana têm como princípio a relação entre sujeito e objeto, busca-se a 

superação do caráter universalista da ciência, de modo que 

 

o saber produzido não deixa de ser objetivo ou válido, mas o é segundo as 

condições de sua produção. Por isso, o pesquisador deve evidenciar a 

posição em que se encontra quando observa um determinado fenômeno, do 

mesmo modo que os conceitos que utiliza. (CRUZ, 2005, p. 24). 

 

Dessa maneira, apoio-me no pensamento de Fals Borda, que discute ciência como 

um evento de natureza humana e, por conseqüência, regido por interesses de tal ordem, 

advertindo: 

 

Em primeiro lugar, não deveríamos fazer da ciência um fetiche, como se 

fosse uma entidade com vida própria, capaz de reger o universo e de 

determinar a forma e o contexto de nossa sociedade, tanto presente quanto 

                                                 
2
 Aulas, palestras, seminários etc. 
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futura. Tenhamos em mente que, longe de ser tão medonho agente, a ciência 

é apenas um produto cultural do intelecto humano que responde a 

necessidades coletivas concretas – inclusive àquelas considerações 

artísticas, sobrenaturais e extracientíficas – e também aos objetivos 

específicos determinados pelas classes sociais dominantes em períodos 

históricos preciosos [...] por isso mesmo, sujeita a motivações, interesses, 

crenças e superstições, emoções e interpretações do seu desenvolvimento 

social e individual. (BORDA, 1981, p. 43-44). 
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3. PARTE II 

 

3.1. Referencial teórico-metodológico norteador da pesquisa: a Análise Institucional 

(AI). 

 

A Análise Institucional é um referencial teórico não convencional que se apropria 

de alguns conceitos e teorias já instituídas para elaborar um novo campo de conhecimento. O 

que a Análise Institucional propõe é a construção de um novo campo de conhecimento 

recorrente às contribuições de diversas disciplinas. Então, ao invés da monorreferencialidade, 

“propomos [...] a multi-referencialidade. Esta não é sinônimo de pluridisciplinaridade; não é 

uma mera coleção de disciplinas justapostas. Refere-se ao apelo a diferentes métodos e ao 

uso de certos conceitos já existentes, a fim de construir um novo campo de coerência”. 

(LOURAU, 1993, p.10). 

Na prática, isso significa que 

 

[...] o institucionalismo vai pegar de cada corpo o que serve para 
permanente crítica, para proporcionar na concretude que aspira como meta: 
o incremento da produção de liberdade ou livre fluir das produções – o que, 
em termos operativos, quer dizer uma proposta autogestiva, isto é que os 
grupos tenham suas próprias organizações, suas próprias leis, seus próprios 
objetivos, enfrentar todo tipo de exploração, domesticação e mistificação 
(BAREMBLITT, 1989, p. 114).  

 

Da Análise Institucional, utilizo três conceitos que são: implicação, analisador e 

restituição. Decidi pelo conceito de implicação porque este permite analisar a relação entre o 

indivíduo e a instituição. No meu caso, como atuo enquanto pesquisadora, a minha relação 

com o objeto pesquisado. Todos nós estamos ligados às instituições, seja a família, nação, 

religião, etnia, escola etc. e, de certa forma, tendo consciência ou não, interiorizamos o 

instituído por estas e podemos até mesmo resistir ou negar as nossas implicações, mas 

podemos reconhecê-las, apropriarmo-nos desse conhecimento. Com o conceito de 

implicação, a AI convida o/a pesquisador/a a estabelecer um processo de análise dos fatores 

que interferem na construção das suas reflexões em torno de uma investigação. 

Evidenciar nossa construção social quanto ao gênero e papel sexual, revelar nosso 

pertencimento étnico ou apresentar nossos credos religiosos não tem sido algo comum ao 

tentarmos esclarecer o que nos impulsiona ou nos leva a manifestar interesse em realizar um 

trabalho de cunho científico. Comumente, ao expormos os motivos que nos encaminham para 
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uma determinada temática, justificamo-lo a partir de questões amplas e gerais e, assim, 

ocultamos nossas motivações políticas e pessoais. Deixamos, portanto, de explicitar de que 

maneira aquilo que buscamos estudar penetra a nossa vida, o nosso cotidiano. Creio ser 

necessário explicar em que momento uma referida temática ganha relevância em nosso dia-a-

dia ou, ainda, revelar de qual forma aquilo que estudamos está configurado em nossa história 

de vida, afinal, não nos motivamos a estudar qualquer temática, qualquer assunto. 

Esse referencial ainda tenta romper com teorias objetivistas que pressupõem um 

afastamento entre as condições de produção de conhecimento e o ato de pesquisa a partir do 

conceito elaborado pela AI, que é o da  implicação, o qual explica: 

 

Quase todas as ciências estão baseadas na noção de não implicação ou 
desimplicação. As “teorias da objetividade” se baseiam na “teoria” da 
neutralidade. A Análise Institucional tenta, timidamente, ser um pouco mais 
científica. Quer dizer, tenta não fazer um isolamento entre o ato de 
pesquisar e o momento em que a pesquisa acontece na construção do 
conhecimento. Sentimos que é muito doloroso a análise de nossas 
implicações; ou melhor, a análise dos “lugares” que ocupamos, ativamente, 
neste mundo. Quando falamos em implicação com uma pesquisa, nos 
referimos ao conjunto de condições da pesquisa. Condições inclusive 
materiais, onde o dinheiro tem uma participação tão “econômica” quanto 
libidinal (LOURAU, 1993, p. 9;14;16).  

 

Partindo dessa concepção, podemos afirmar que 

 

[...] todo projeto de pesquisa tem a marca indelével das motivações do 
pesquisador, declaradas ou não [...] tem uma história cuja gênese 
frequentemente situa-se muito antes do próprio processo de pesquisa, 
tendendo a determinar algumas de suas feições e contradições ulteriores. 
Devido a nossa formação objetivista, raramente a mencionamos, até porque 
nem sempre temos a clareza dela e de seus efeitos sobre a pesquisa (PETIT, 
2001, p. 126).  

 

A Análise Institucional acredita que a neutralidade científica inexiste e que a 

objetividade da produção de conhecimentos dá-se de maneira relativa, pois, desde a escolha 

pelo tema a ser investigado até os procedimentos estabelecidos, envolvem-se pressupostos 

teóricos e práticos que de antemão são influenciados pelos interesses sociopolíticos de quem 

os elabora. Significa dizer que “[...] as mais ‘neutras’ técnicas funcionam como ‘teorias’ 

particulares relativas à representação do objeto investigado. Cada técnica contém 

instrumentos particulares cujo uso envolve pressupostos teóricos” (THIOLLENT, 1982, p. 

44). 
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Como trabalho com um tema que envolve relações e conflitos étnico-raciais, 

escolhi o conceito de analisador por este ser representado por uma pessoa, fato ou 

acontecimento que deixa vir à tona o não dito, evidencia a face oculta da instituição, 

caracteriza-se como sendo “aquele elemento que introduzindo contradições na lógica da 

organização, enuncia a sua determinação” (COIMBRA, 1995, p. 64).  

Por fim, lancei mão do conceito de restituição, pois este me permitiu, ao longo 

deste estudo, apresentar aos participantes os seus achados, fossem esses parciais ou finais. 

Para a AI, essa etapa constitui-se como parte integrante e de fundamental importância, pois 

refere-se à socialização de um saber produzido de forma coletiva. Assim, 

 

[...] faz considerar a pesquisa para além dos limites de sua redação final; 
[...] a pesquisa continua após a redação final do texto, podendo mesmo ser 
interminável. Não é um ato caridoso, gentil; é uma atividade intrínseca à 
pesquisa, feedback tão importante quanto os dados contidos em artigo e 
livros científicos ou especializados (LOURAU, 1993, p. 56). 

 

3.2. Relevância social e política da pesquisa em curso. 

 

Tendo por base minhas vivências pessoais e profissionais, compreendo que 

discutir os problemas relacionados à população negra não se constitui tarefa das mais fáceis, 

sobretudo devido à existência do mito da “democracia racial”, o qual defende que os grupos 

étnicos estão em situação de oportunidade e tratamento igualitários. Ou ainda, que “vivemos 

em base nacional miscigenadora, portanto, negadora da particularidade” (CUNHA JR., 2001, 

p. 47). Tal mito assenta-se na idéia de que a sociedade brasileira formou-se a partir da intensa 

miscigenação entre negros, brancos e índios e que todos viviam amistosamente desde a 

escravidão, se comparada a outras sociedades multirraciais e/ou colonizações escravistas. 

Essa idéia vem sendo defendida há muito no Brasil, mas foi fortemente divulgada 

internacionalmente pelo sociólogo Gilberto Freyre por meio do livro Casa-Grande e Senzala 

(1933). Tal mito vem sendo rebatido pelos Movimentos Sociais Negros, pois tem contribuído 

para camuflar o regime de escravidão, dominação e hostilidade vivido por negros e índios.  

Em contraposição ao Mito da Democracia Racial, o Estado brasileiro apresenta 

historicamente uma desigualdade racial gritante, como sugerem os seguintes dados: no último 

Relatório sobre o Índice de Desenvolvimento Humano realizado pela Organização das 

Nações Unidas (ONU), em 2001, o Brasil ficou na 65ª posição, sendo que os brancos ficaram 

19 posições acima e os negros 42 posições abaixo da referência para o Brasil, com índice 
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inferior ao da Nigéria e de outros países africanos. Segundo o Observatório Afro-brasileiro, 

em 2003, a renda média familiar per capita em todo o Brasil apresentou uma diferença de 

196% favorável aos brancos. Segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 2007 do IBGE, 67,4% dos analfabetos são pretos ou pardos, versus 

32% dos brancos; em 2006, 78% das pessoas com mais de 15 anos de estudo eram brancas e 

apenas 20% pretas e pardas. Segundo o Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA), em 2005, 

apenas 1% dos docentes universitários era negro, proporção inferior à encontrada na África 

do Sul, país que abandonou o sistema de segregação racial chamado apartheid há menos de 

20 anos.  Entre 1929 e 2000, a diferença de escolarização entre brancos e negros mantém-se 

em níveis semelhantes, sendo que esse abismo de diferenças de desempenho escolar vai 

crescendo no ensino superior, mas já é elevado no ensino médio (12% de brancos 

completam-no, versus apenas 3,3% dos negros). 

Por sua vez, vários estudos apontam que na mesma sala de aula e na mesma classe 

social (FAZZI, 2004; CAVALLEIRO, 2005), o desempenho dos/as alunos/as negros/as tende 

a ser inferior ao dos brancos/as, devido às expectativas negativas que muitos/as 

professores/as nutrem quanto às possibilidades de sucesso de seus/suas alunos/as negros/as.  

O processo de exclusão a que a população negra vem sendo submetida tem 

motivado os Movimentos Sociais Negros a potencializar o debate em torno das relações de 

etnia3, reivindicando a efetivação de ações voltadas à superação das desigualdades sócio-

econômicas educacionais entre negros e brancos. Ainda que isoladamente, na esfera 

educacional verificamos algumas conquistas, como a revisão dos livros didáticos pelo MEC 

na década de 1990 após um grupo de pesquisadores negros e não-negros indicarem a 

presença de vários estereótipos atribuídos aos afrodescendentes, colocando-os em situação de 

inferioridade aos brancos. Devido às intensas manifestações anti-racistas do movimento 

negro, alguns estados e municípios reconheceram a necessidade de criar leis que regulem o 

sistema de ensino contemplando essa temática, a exemplo da Lei Orgânica de Belo Horizonte 

(21 de março de 1990), que incluiu no conteúdo programático das escolas públicas disciplinas 

que tratam da História dos Negros no Brasil e a História do Continente Africano.  

Em 2005, a Marcha sobre Brasília resultou no reconhecimento por parte do 

Governo brasileiro do racismo e o compromisso quanto à realização de políticas de ação 

afirmativa. Em 2001, o Estado Brasileiro participou, em Durban, na África do Sul, da III 

                                                 
3 O conceito de etnia é utilizado para fazer referência ao “pertencimento ancestral e étnico/racial dos negros e 
outros grupos em nossa sociedade” (GOMES, 2005, p. 50). 
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Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias 

Correlatas, fórum em que o Governo brasileiro, através do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, reconheceu a escravidão e o tráfico de negros como sendo crimes contra a 

humanidade. Também assumiu o compromisso de criar políticas de ações afirmativas 4 , 

garantindo à população negra acesso a bens e serviços públicos, a exemplo, a criação de cotas 

nas universidades.  

Atualmente, 42% das universidades federais adotam ações afirmativas. Como 

exemplo, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro e Universidade Federal do Maranhão, 

que já adotaram reserva de cotas para a população negra. Vale dizer que em nosso país as 

ações afirmativas têm beneficiado vários setores sociais, a exemplo da Lei nº. 8.112/90, que 

define a cota de 20% das vagas nos concursos públicos para portadores de deficiências 

físicas. Já a Lei Eleitoral dispõe sobre a reserva de um percentual de 30% para a participação 

de mulheres como candidatas.  

Se tais ações são bastante consensuais quando referidas a esses grupos sociais, o 

mesmo não acontece no que diz respeito à população negra, como podemos ver no Jornal O 

POVO de 02 de julho de 2006, que publicou matéria onde um grupo de intelectuais 

apresentou manifesto contrário à criação dessas cotas, bem como ao Estatuto da Igualdade 

Racial, que “defende as pessoas que sofrem preconceitos ou discriminação em função de sua 

etnia, raça e/ou cor e dá outras providências” (SILVA, M., 2002, p. 117). Esse grupo afirma 

que essas medidas “trazem o risco de dividir o Brasil entre brancos e negros”.  

O grau de divergência político-ideológica existente acerca dessa temática permite-

me afirmar que “chega-se a reconhecer que o racismo e a discriminação racial inviabilizam a 

existência plena das pessoas negras, mas as soluções são combatidas; critica-se a adoção de 

cotas, mas não se apresenta qualquer alternativa a elas” (SILVA, M., 2002, p. 110).  

Por outro lado, o Governo Lula assinou a Lei nº. 10.639/035 alterando a LDB – 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação –, nº. 9.394/96, que trata da obrigatoriedade do ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana na Educação Básica, representando, portanto, 

mais uma conquista dos Movimentos Sociais Negros na luta por um ensino não-racista. As 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 

                                                 
4 As políticas afirmativas são definidas como estratégias voltadas à correção de “desigualdades raciais e sociais, 
orientadas para oferta de tratamento diferenciado com vistas a corrigir desvantagens e marginalizações criadas e 
mantidas por estrutura social excludente e discriminatória” (BRASIL, 2004, p. 12). 
5 Em 10/03/2008, a Lei nº 10.639/03 foi substituída pela Lei nº 11.645/08, com a inclusão da cultura indígena. 
Decidi citar nesse trabalho a Lei nº 10.639/03 ao invés de Lei nº 11.645/08, pois algumas das ações aqui 
apresentadas reportam-se ainda a essa numeração de Lei. 
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Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e África (BRASIL, 2004, p. 21) incentivam a 

elaboração de “pedagogias de combate ao racismo”, sendo necessária a realização de 

“projetos de diferentes naturezas”, inseridos em “atividades curriculares ou não”, projetos 

onde “o ensino da Cultura Afro-brasileira abrangerá as tecnologias de agricultura, de 

beneficiamento, bem como a produção científica, artística (artes plásticas, literatura, música, 

dança, teatro, política, na atualidade)”. A elaboração de pedagogias de combate ao racismo 

deve ser entendida como um conjunto de ações pensadas com o objetivo de gerar 

comportamentos e/ou habilidades que possibilitem ao aluno/a conhecer e valorizar a 

produção de conhecimento de matriz africana.  

Em cumprimento à Lei nº. 10.639/03, a Prefeitura de Fortaleza iniciou em 2007 

uma formação de docentes do Ensino Fundamental II da área de História e Geografia em 

especialização na “História da África e Cultura afro-descendente”, bem como realizou uma 

capacitação intitulada Africanidades junto ao Ensino Fundamental I, ofertando 

aproximadamente 400 vagas, número insuficiente, uma vez que essa prefeitura conta com um 

número próximo a 8.000 docentes em exercício. Já o MEC vem encaminhando às escolas 

municipais de Fortaleza acervo bibliográfico envolvendo a temática étnico-racial direcionado 

à Educação Infantil e Fundamental I. Todavia, tem disponibilizado aos docentes cursos que, 

em sua maioria, debatem o processo de ensino-aprendizagem dissociado dessa temática, o 

que se revela um entrave ao cumprimento pleno da supracitada Lei. 

Pelas questões aqui apresentadas é que desejei realizar essa investigação, pois 

acredito ser possível criar dentro da escola novos espaços de aprendizagem em que as 

crianças possam utilizar referencial literário de base africana e afrodescendente6 para pensar o 

ser negro. Espaços que possibilitem a construção de conceitos diferenciados a partir de 

“novas formas de linguagem, de sensibilização e de organização que atinjam a raiz do nosso 

imaginário, tanto no aspecto externo, das atitudes, palavras e comportamentos, como no 

interior, dos nossos valores, crenças e emoções” (SOUSA, 2005, p. 200). Ribeiro (1996, p. 

172) destaca que a inserção dessa literatura é de suma importância para a desconstrução de 

estereótipos, podendo incidir no imaginário das crianças, favorecendo o pensar sobre e o a 

partir de então, a produção de novos conceitos, atitudes e ações quanto ao ser negro, pois 

“atos imaginativos antecedem mudanças em nossas atitudes e ações”.  

Nessa perspectiva, a aprendizagem dar-se-á com a experimentação, o contato, a 

proximidade com o novo, com o diferente, compreendendo que: 

                                                 
6 A expressão Literatura Afrodescendente, Literatura Negra e Afro-brasileira são utilizadas como sinônimos.  
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a aprendizagem começa quando não reconhecemos mas, ao contrário, 
estranhamos, problematizamos. A aprendizagem não se dá no plano das 
formas, não se trata de uma relação entre um sujeito e um mundo composto 
por objeto. Ao contrário, se faz num encontro de diferenças, num plano de 
diferenciação mútua, onde tem lugar a invenção de si e do mundo 
(KASTRUP, 2001, p. 208-212).  

 

A aprendizagem enquanto atitude experimental requer o olhar para novos ou 

alternativos, ou ainda outros caminhos em que possamos desnaturalizar certezas, conceitos e 

crenças e essa estratégia faz parte do pensamento de Foucault, que nos convida a essa atitude 

metodológica, refletindo: 

 

De que valeria a obstinação de saber se ele assegurasse apenas a aquisição 
dos conhecimentos e não, de certa maneira, e tanto, quanto possível, o 
descaminho daquele que conhece? Existem momentos na vida onde a 
questão de saber se se pode pensar diferentemente do que se pensa, e 
perceber diferentemente do que se vê, é indispensável para continuar a 
olhar ou a refletir (2001, p. 13). 

 

Com a realização dessa pesquisa, pretendi contribuir para que a escola 

desmistificasse concepções já naturalizadas onde os alunos, na maioria das vezes, são 

tratados de forma homogênea, ou seja, sem pertencimento étnico. E assim, espero propor 

alternativas para que a escola não apenas acolha, mas, sobretudo, crie mecanismos e/ou 

estratégias para valorizar as diversidades ali presentes, sejam elas de ordem étnica, cultural, 

religiosa e/ou sexual. 

Para pensar as ações dessa pesquisa, inspirei-me nos princípios da Educação 

Popular (EP), que são o estudo e a promoção de práticas educativas voltadas para a 

valorização e a construção de uma escola pública não-excludente e sem racismo. Por meio 

dessas ações, creio que também será possível ampliar o diálogo entre Escola e Universidade 

e, assim, construir novos conhecimentos a partir dos já existentes, de sorte que esses venham 

a subsidiar teoricamente aquela no campo de suas ações político-pedagógicas.  

Referindo-se aos Movimentos Sociais, esse estudo almeja fortalecer sua proposta 

política por meio de subsídios teóricos que os ajude a refletir sobre as formas de organização 

e estratégias de atuação dos grupos populares no sentido de intensificar suas lutas por uma 

escola pública que consiga promover uma proposta político-pedagógica inclusiva e não- 

racista. Especificamente no que diz respeito ao Movimento Social Negro, essa pesquisa quer 

contribuir para a elaboração de estratégias que possibilitem o enfrentamento de práticas 

racistas sofridas por crianças negras dentro da escola, bem como apresentar alternativas de 
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intervenção junto a essas instituições de ensino, no sentido de garantir condições favoráveis 

ao processo de formação de subjetividade dessas crianças e a sua cidadania enquanto 

afrodescendentes. 

 

3.3. Contextualizando e problematizando o lugar do ser negro/a na Literatura: do ser 

falado ao ser que fala. 

 

Para entender se a literatura de base africana oportuniza a produção de novos 

conceitos acerca do ser negro, faz-se necessário contextualizar como foi construída a 

estigmatização do negro e de que forma a literatura intervém atualmente nesse processo.  

Ainda na Antiguidade greco-romana, a África é citada como uma terra de pecado, 

onde os homens nasciam corrompidos, com hábitos e paixões anormais. Segundo a 

pesquisadora Gislene Santos (2002, p. 78), esses pensamentos influenciaram e fortaleceram os 

enciclopedistas do Século das Luzes quanto à existência da supremacia da raça branca. Sob a 

justificativa de que a natureza produz indivíduos para o comando e outros para a 

subserviência, passou-se a investigar a origem da raça negra. Questionava-se se a cor negra 

seria uma influência do sol naquela região, se os povos negros seriam descendentes de Caim e 

que teriam enegrecido após serem castigados pela morte de Abel, entre outras hipóteses. A 

Tese Darwinista de seleção natural e supremacia das raças foi utilizada por grande parte dos 

filósofos e cientistas da Europa contra os povos africanos, pois que a mesma afirmava que “o 

sangue do negro deteriora o branco. O negro seria marcado pela imaginação, sensibilidade e 

sensualidade e o branco, pela inteligência, praticidade, ética e moral” (SANTOS, 2002, p. 53). 

Outras questões justificaram o olhar etnocêntrico da Europa em direção à África: primeiro, a 

expansão e exploração territorial, a procura por recursos naturais, especialmente minerais, e 

necessidade de mão-de-obra escrava; em segundo, os povos africanos possuíam tecnologia nas 

áreas da agricultura, fundição e mineração.   

Os portugueses invadiram e realizaram pilhagem comercial sobre pequenos Reinos 

da Costa Africana que possuíam grandes riquezas e pouco poder militar, dando continuidade 

ao plano expansionista nas regiões do norte africano e da África Ocidental. Cunha Jr. (2005a) 

orienta que, em 1444, 235 africanos foram aprisionados pelo Governo português durante um 

ataque pirata na Foz do Rio Senegal, região de grande importância comercial da África 

Ocidental naquele período. Essa oportunidade marca o início do ciclo “de escravização de 

africanos em Portugal. Tratava-se ainda de uma forma de exploração pirata ilegal mesmo para 
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os portugueses” (CUNHA JR., 2005a), atividade que é autorizada somente em 1452 pelo Papa 

Nicolau V por meio de uma Bula Papal. Dessa forma, a Igreja Católica concede a Portugal a 

soberania sobre os povos que encontrasse nas navegações fora da área cristã. É importante 

ressaltar que o mesmo decreto vale não apenas para as regiões da África, mas a todos os povos 

não-cristãos. Posteriormente, em 1493, a Espanha recebeu um Decreto Papal semelhante, 

permitindo a posse das terras encontradas na América e também a escravização indígena.  

De posse dos conhecimentos e da mão-de-obra africana, os portugueses deram 

início ao sistema econômico escravagista em suas colônias. A Revolução Industrial em 

execução na Europa lança mão da máquina para produzir em grande escala e passa a requerer 

qualificação profissional, momento em que a elite brasileira vê-se ameaçada em perder espaço 

no mercado produtivo.  Essas razões proporcionaram um polêmico debate sobre a abolição da 

escravidão e a implantação do modelo de produção liberal. Porém, a abolição da escravatura 

no Brasil pouco contribuiu para melhorar a vida dos negros, que foram estigmatizados pelas 

elites brasileiras que utilizavam teses racistas para justificar a incapacidade dessa população 

para atingir progressão sócio-econômica. 

Todos esses elementos na verdade serviam para camuflar os efeitos nocivos do 

abolicionismo que se revelava pela “obrigação de serem livres em um país que foram 

escravos, que os tornou livres sem providência para serem trabalhadores assalariados [...]” 

(SANTOS, 2002, p. 78). 

Utilizando o argumento de que o negro não constituía mão-de-obra qualificada 

para o novo trabalho, a Monarquia brasileira promoveu a implantação das Leis pós-Abolição, 

oferecendo ao imigrante europeu postos de trabalho assalariado, o que representava uma 

oportunidade de “tornar o país branco” (SANTOS, 2002, p. 7). Dentro desse contexto onde o 

Brasil mostra-se preocupado em dar início à produção industrial, o negro representava o 

atraso, a incompetência e a malandragem. 

Em meio a tal cenário, a Escola passou a representar um mecanismo de ascensão 

social para afrodescendentes que desejavam inserção em uma sociedade que se modernizava, 

idéia que logo foi desmistificada por militantes e intelectuais negros, pois perceberam que “a 

escola também tem responsabilidade na perpetuação das desigualdades raciais”. (SANTOS, I, 

2005, p. 22).  

 Os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1997) nomeiam a escola como 

espaço privilegiado para a formação de práticas igualitárias, eliminando toda forma de 

discriminação e racismo. Entretanto, pesquisas revelam que crianças negras são vítimas de 
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preconceito racial dentro da escola, sendo afetadas negativamente na construção de sua 

subjetividade, sua auto-estima e no seu processo de aprendizagem. 

Segundo Gouvêa, até 1920, a apresentação de negros/as na literatura destinada às 

crianças era remetida ao recente passado escravocrata. No entanto, em consonância com o 

processo de modernização social, as reformas do ensino contemplaram, dentre suas 

preocupações, o desenvolvimento da criança e sua formação como leitora, contando com o 

aporte da família de modelo burguês para produção de uma literatura voltada para o público 

infantil. Dessa forma, 

 

procurava-se escrever à criança na sua linguagem, sobre sua gente, suas 
raízes raciais e culturais. [...] A literatura infantil do período dialogava com 
as diversas representações e construções acerca da questão racial, 
estabelecendo uma interlocução com os discursos no campo científico e 
artístico, incorporando tal temática no interior das narrativas. (GOUVÊA, 
2005).  

 

Gouvêa também verificou que a partir de 1920 os personagens negros/as 

aparecem com mais freqüência mediante uma descrição de características físicas e cognitivas, 

sua relação de servidão frente aos personagens brancos, revelando e reforçando o modelo 

escravocrata e sua inserção no espaço social. Durante a década de 1930, a presença de 

personagens de descendência africana ganha mais espaço na produção literária destinada às 

crianças, 

 

sobretudo como contadores de histórias, demonstrando a forte presença a 
traços associados à cultura negra, como a oralidade, a transmissão de 
histórias de origem africana. É na perspectiva de resgate folclorizado das 
raízes nacionais que os contadores de histórias negros eram recuperados 
nas narrativas como depositárias de uma tradição situada no passado, a ser 
registrada e resgatava através da literatura infantil. (GOUVÊA, 2005).  

 

Situação essa que, de acordo com Andrade (2001), foi alterada somente a partir de 

1978 por parte de alguns escritores negros e não-negros que produziam uma literatura 

conscientemente anti-racista, preocupada em denunciar a problemática social, o racismo e 

desmentir o mito da democracia racial. Entre essas obras estão: Nó na Garganta, Ed. Atual, 

1979, de Mirna Pinsky; A história do galo Marquês, Ed. Moderna, 1982, de José Ganymédes; 

Dito, o negrinho da flauta, Ed. Moderna, de Pedro Bloch; Saudade da vila, Ed. Moderna, 

1984, de Luiz Galdino; O menino marrom, Ed. Melhoramentos, 1986, de Ziraldo; Menina 
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bonita do laço de fita, Ed. Melhoramentos, 1986, de Ana Maria Machado e A cor da ternura, 

Ed. FTD, 1989, de Geni Guimarães. 

Andréia Sousa (2005) vê menos avanço do que Andrade (2001) quanto às 

mudanças de postura na literatura infanto-juvenil. Na sua avaliação, a mulher negra ficou 

invariavelmente na condição de empregada doméstica da família patriarcal branca, como, por 

exemplo, a Tia Nastácia, personagem criada por Monteiro Lobato, uma empregada doméstica 

negra que trabalha na casa de uma família patriarcal branca. Ainda é possível citar o Saci, 

menino negro que gosta de enganar e fazer maldades. 

Somente a partir dos anos de 1980 alguns livros apresentam a personagem negra 

associada a papéis e funções sociais diversificadas e de prestígio, procurando “valorizar a 

mitologia e a religião de matriz afro, rompendo, assim, com o modelo de desqualificação das 

narrativas oriundas da tradição oral africana”. (SOUSA, 2005. p. 191). 

No período colonial e século XIX, era proibido aos/as, africanos/as e 

afrodescendentes escrever, publicar ou utilizar a escrita para falarem de si e de seu grupo. No 

entanto, há registros do uso da escrita por afrodescendentes em terras brasileiras ainda em 

1650, quando Henrique Dias queixa-se ao Rei de Portugal pelo modo como é destratado pelo 

Mestre de Campo General Francisco Barreto. Outras fontes de pesquisa dão conta do uso da 

escrita em escolas para crianças aquilombadas, como é o caso do negro Cosme, em 

Quilombola localizado na Fazenda Lagoa-Amarela, no município de Chapadinha, Maranhão, 

o qual destacou-se como um dos líderes da Guerra dos Balaios7 no Estado do Maranhão entre 

1838 e 1841. (CUNHA JR., 1999, p. 81).  

Em artigo publicado pelo jornal O POVO em 1978, o Padre Francisco Sadoc de 

Araújo expõe que o preto Manuel Gomes de Correia do Carmo, desde 1766, já mantinha 

escola de ensinar a meninos pretos na povoação da Matriz de Nossa Senhora da Conceição em 

Acaraú: 

 

(...) ganhando o sustento do trabalho de alfabetizar. Foi ele realmente o 
fundador da 1ª escola existente na Caiçara. Evidentemente seus alunos não 
eram filhos das famílias de destaque social, já que os preconceitos raciais do 
tempo da escravatura impediam que um preto fosse preceptor de um branco. 
Com isso cresce o mérito deste primeiro educador e demonstra o senso 
comunitário de suas próprias responsabilidades entre os pretos (...). 
(ARAÚJO, 1798). 

 

                                                 
7 Rebelião popular ocorrida no Maranhão e em parte do Ceará e do Piauí durante a Regência, entre 1838 e 1841. 
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Também se têm catalogado textos produzidos pelas irmandades e sociedades 

negras em que pardos e negros alfabetizados redigiam atas, registravam dívidas e depósitos 

em livros. Dados como esses compõem os registros históricos do cotidiano de africanos/as e 

afrodescendentes e têm servido como importantes fontes de pesquisa.  

Ainda nesse campo dos registros históricos do cotidiano de africanos/as e 

afrodescendentes, existem evidências de que esses homens e mulheres passaram a inserir-se 

no campo da literatura falando de si e/ou de suas tradições. É o caso da maranhense Maria 

Firmina dos Reis, bastarda, professora de primeiras letras, poetisa colaboradora de jornais 

literários e fundadora de uma escola gratuita para meninos e meninas, o que causou escândalo 

no povoado de Maçarico e levou esta a ser fechada em 1880. Firmina é reconhecida como a 

escritora de Úrsula, publicada em 1859, sendo este considerado o primeiro romance 

abolicionista e um dos primeiros escritos por mulheres brasileiras.  

Segundo Florentina Souza, ao identificarem-se como pardos, mulatos ou negros, 

alguns escritores “evocavam uma ascendência africana incontestável, eles tentaram participar 

das decisões e dos debates sobre a vida política nacional [...]”. Ainda de acordo com a autora, 

esses/as autores/as: 

 

[...] podem ser lidos como precursores de uma linhagem de produção 
literária que, dialogando com uma tradição político-reinvidicatória e/ou com 
as tradições culturais de origem africana, elabora para o grupo marcos de 
uma comunidade étnica imaginada, que relê aspectos das culturas e 
tradições que foram trazidas para a diáspora e insurge-se contra o racismo e 
a discriminação racial (SOUZA, 2006 apud PEREIRA, 2007). 

 

A produção textual ou a literatura de base africana e afrodescendente assume, 

portanto, lugar de objeto cultural, com função primeira de remeter-se à própria cultura de um 

povo, trazendo para o cenário literário a escrita de mulheres e homens negros enquanto 

sujeitos políticos e históricos que fazem da situação da escrita um espaço para produção de 

conhecimento, de forma que a literatura de base africana e afrodescendente permite conhecer 

“não somente a voz daquele que o [a] produziu, mas também as vozes daqueles que já o 

habitavam e de todos os outros que virão habitá-lo, enquanto leitores, expectadores ou 

ouvintes”. (AMORIM,1998, p. 79-88).  

Segundo Edimilson Pereira (2007), a definição de Literatura Afrodescendente, 

Literatura Afro-brasileira ou Literatura Negra passa por um polêmico debate que muitas vezes 

supera o espaço destinado à análise das mesmas. Segundo o pesquisador, a Literatura 
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Afrodescendente pode ser conceituada a partir do critério étnico, ou seja, que vincula a obra à 

descendência negra ou mestiça do autor/a e também pelo viés temático que identifica a 

procedência do conteúdo como de descendência africana. No entanto, alerta que esses 

critérios mostram-se insuficientes para tal fim, por um lado, porque ao longo de nossa 

formação literária temos negros e mestiços escrevendo de acordo com os padrões clássicos de 

origem européia e, por outro, porque temos autores negros e não-negros escrevendo sobre 

temas de interesses dos afrodescendentes, tais como a escravidão, revoltas quilombolas e 

preconceito racial.  

Em meio a esse debate para definir o que vem a ser Literatura Afrodescendente, 

apóio-me na definição dada por Zilá Bernd: 

 

O conceito de literatura negra não se atrela nem à cor da pele do autor nem 
apenas à temática por ele utilizada, mas emerge da própria evidência textual 
cuja consistência é dada pelo surgimento de um eu enunciador que se quer 
negro. [...] [Um] eu lírico em busca de uma individualidade negra instaura 
um novo discurso – uma semântica do protesto – ao inverter um esquema 
onde ele era o Outro: aquele de quem se condoíam ou a quem criticavam 
(BERND, 1988, p. 22-50 apud PEREIRA, 2007). 

 

Nessa perspectiva, Eduardo de Assis Duarte declara que: 

 

a conformação teórica da literatura “afro-brasileira” ou “afro-descendente” 
passa, necessariamente, pelo abalo da noção de uma identidade nacional 
una e coesa. E, também, pela descrença na infalibilidade dos critérios de 
consagração crítica presente nos manuais que nos guiam pela história das 
letras aqui produzidas (DUARTE, 2005, p. 113 apud PEREIRA, 2007). 

 

A literatura de descendência africana é marcada pelo desejo de construção e 

desconstrução de sentido de mundo, rompendo com a literatura oficial legitimada que 

apresenta o negro: 

 

ora como elemento perturbador do equilíbrio familiar ou social, ora como 
heróico; ora como negro humanizado, amante, força de trabalho produtivo, 
vítima da gente brasileira (em processo de embraquecimento, em termos de 
manifestações). Zumbi e a saga quilombola não habitam destaques nesse 
espaço (PROENÇA FILHO, 2004, p. 174 apud CASTRO, 2006).  

 

A expressividade literária do/a afrodescendente ganhou maior visibilidade nos 

anos iniciais do século XIX, antes mesmo da abolição: “Maria Firmina Reis, Antônio 
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Rebouças, Gama, Patrocínio, André Rebouças ilustram a busca da imprensa e da tribuna 

como forma de fazer ouvidas as reivindicações negras do século” (SOUZA, 2005, p. 12). 

Já em 25 de novembro de 1978, é publicada Cadernos Negros, uma antologia 

organizada por oito autores, que 

 

marca passos decisivos para nossa valorização e resulta de nossa vigilância 
contra as idéias que nos confundem, nos enfraquecem e nos sufocam. As 
diferenças de estilo, concepções de literatura, forma, nada disso pode ser 
muro erguido entre aqueles que encontram na poesia um meio de expressão 
negra. Aqui se trata da legítima defesa dos valores do povo negro. A poesia 
como verdade, testemunha do nosso tempo (ALVES, 2002, p. 222 apud 
CASTRO, 2006).  

 

Enquanto professora afrodescendente, venho observando que as crianças negras 

dão-se conta que são tratadas de modo diferenciado devido à sua cor, mas, por outro lado, 

apresentam certos comportamentos que me parecem estratégias de defesa diante desses 

preconceitos. Em 2005, durante a realização de uma tarefa de História com crianças da 2ª 

série com idades entre oito e nove anos, li um texto em que o autor apresentava um menino 

branco que se considerava “rei do futebol”. Como atividade complementar desse texto, foi 

sugerido aos alunos/as que se desenhassem como pessoas da realeza, momento em que fui 

surpreendida por uma menina afrodescendente dizendo-me não existirem rainhas negras. 

Respondi que existiam e moravam em outros países. Ela retrucou revelando nunca ter visto 

rainha negra, nem mesmo na televisão. Para minha surpresa, outra criança afrodescendente 

interveio com a seguinte frase: “A gente pode ser aquilo que a gente quiser, não é tia?”. Ao 

final da atividade, verifiquei que a maioria das crianças negras desenhou-se como pessoas da 

realeza e outras ainda incluíram a família. Como tinha conhecimento acerca da existência de 

rainhas e reis negros no continente africano, passei a procurar literatura infanto-juvenil de 

base africana e afrodescendente que pudesse evidenciar tal informação às crianças, uma vez 

que os livros didáticos fornecidos pelo Ministério da Educação à escola não traziam nenhuma 

referência acerca dessa temática.  

Já em outra oportunidade, um menino reclamou que havia sido agredido por uma 

colega de sala. Ao ser indagada sobre essas acusações, a menina expôs que o tinha 

machucado porque este estava solicitando às crianças de outra turma que não brincassem com 

ela porque era preta. Quando pedi explicações ao menino sobre essa sua conduta, ele nada 

respondeu.  



 

 

29
 

Durante o segundo semestre do ano de 2006, tive a oportunidade de atuar na sala 

de leitura da escola em que trabalhava, período no qual recebemos um bom acervo literário 

de contos e histórias com base africana e afrobrasileira. Enquanto professora dessa sala, 

passei a ter contato com todas as turmas da Educação Infantil até o 5º ano do Ensino 

Fundamental. Num desses momentos em que atendi aos alunos do Fundamental, enquanto 

discutíamos sobre as eleições presidenciais, sugeri a possibilidade de uma mulher ser 

presidente. Todavia, a grande maioria dos meninos e até mesmo algumas meninas 

justificavam não ser um cargo para aquelas. Surgiu também a afirmativa de que apenas as 

mulheres e os gays podem usar róseo.  Argumentei com eles sobre a luta das mulheres para 

poderem votar, que o sexo e a cor das pessoas não determinavam a capacidade intelectual. 

A partir de então, alguns deles citaram exemplos em que os pais compartilhavam 

as tarefas de casa. Evidenciaram também a existência de profissões assumidas pelas mulheres 

e que até pouco tempo eram de atuação exclusiva dos homens. Os/as alunos/as ainda 

relataram episódios onde, principalmente, meninas gordas, negros e meninos que não 

participam das brincadeiras “masculinas”, são vítimas de preconceito. Por outro lado, 

reconheciam não ser um comportamento correto e apresentaram alternativas para possíveis 

mudanças: sugeriram a ajuda da professora, dos pais e a utilização de agressões físicas. 

Alguns também argumentaram que as pessoas têm que estudar para não serem 

preconceituosas. Creio que essas crianças acreditam que o estudo de uma literatura anti-

racista e não preconceituosa contribuiria para a formação de uma sociedade não-excludente e 

mais respeitosa.  

Tendo como referência as minhas implicações com a temática étnica, experiências 

profissionais e meu engajamento político contra o racismo é que realizei esse estudo 

apontando as seguintes questões: será que a utilização de literatura com base africana e 

afrodescendente, enquanto recurso pedagógico, contribuiria para a produção de novos 

conceitos acerca do ser negro a crianças de escolas públicas de Fortaleza? Ou ainda, a 

utilização desse referencial literário propicia às crianças construir conceitos diferenciados 

sobre o ser negro? 
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3.4. Algumas considerações metodológicas. 

 

Para a produção desse estudo, inspirei-me na metodologia de pesquisa ante/pós 

facto utilizada pela Prof.ª Dra. Ana Maria Iório Dias por ocasião do seu Doutorado em 

Educação Brasileira em 1998 na Universidade Federal do Ceará8. 

Para encaminhar tal investigação, essa pesquisadora elaborou pré-testes (fase ante 

facto) compostos por palavras, expressões e frases que constavam no livro-texto adotado 

pelas escolas. Os mesmos eram aplicados, pelo menos, uma semana antes do conteúdo a ser 

trabalhado em sala de aula. Em seguida, era dado início ao estudo de tais conteúdos (fase 

facto) e, posteriormente, os alunos respondiam os pós-testes, compostos por quesitos 

idênticos aos do pré-teste. Na etapa final, foi feito o confronto entre os pré-testes e os pós-

testes. Como estou pesquisando como os/as estudantes concebem o ser negro e que conceitos 

produzirão depois da aproximação da literatura africana e afrodescendente, inspirei-me nessa 

metodologia de pesquisa utilizada pela referida pesquisadora, mas, no entanto, procedo de 

forma um pouco diferenciada, é o que mostro a seguir.  

Iniciei esse estudo com uma observação participante para estabelecer um maior 

contato com as crianças e professoras e, assim, poder entender, aproximar-me e, também, 

“captar uma variedade de situações ou fenômenos que não são obtidos por meio de perguntas, 

uma vez que, observados diretamente na própria realidade, transmitem o que há de mais 

importante e evasivo na vida real” (NETO, 1997, p. 60). Essa fase de observação participante 

teve como objetivo diagnosticar as visões e as práticas que alunos/as e professoras 

manifestavam com relação à questão racial (fase ante facto).  

A segunda etapa deu-se com as intervenções (fase facto), momentos em que as 

crianças e docentes foram convidadas a apropriarem-se da literatura de base africana e 

afrodescendente na expectativa de que a mesma contribuísse para a produção de novos 

conceitos acerca do ser negro. Como parte da fase facto, planejei atividades com temas que 

possibilitassem às crianças e docentes, de forma direta e/ou indireta, exporem suas 

concepções, conceitos e preconceitos acerca do ser negro. Sabendo que essa pesquisa toca 

um tema delicado, o da negritude no Brasil, na fase facto, fiz uso não apenas da linguagem 

                                                 
8 O título da tese é: “A compreensão de conteúdo no contexto da sala de aula: desfazendo, na formação docente, 
uma cadeia de mal-entendidos em conceitos de História e de Ciência”. Esse trabalho objetivou estudar como são 
trabalhadas as diversas matérias/disciplinas no currículo do Ensino Fundamental em relação à sua terminologia 
técnica. 
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oral e escrita, mas também usei outras formas como o desenho, a pintura, colagem e produção 

de esculturas e histórias. 

Acredito que essas múltiplas linguagens podem favorecer para que venham à tona 

conceitos e sentimentos que talvez não sejam captados pela fala e escrita. Cabe esclarecer que 

não se trata aqui de abordar esse referencial literário tão somente por meio de livros, isso 

porque coube em certos momentos fazer o uso de jogos, slides e visitas ao Maracatu. Ainda 

utilizei o computador e mesmo a Rede Mundial de Computadores, uma vez que esses 

possibilitaram a oportunidade de crianças e docentes visualizarem imagens, vídeos e mapas 

de alguns países e/ou localidades citados nas histórias apresentadas em sala de aula.   

Realizei um total de quatorze intervenções 9  e, para comparar que tipo de 

conhecimentos as crianças possuíam antes e se haviam conseguido produzir, ou não, novos 

conceitos depois de aproximarem-se dessa literatura, elaborei Situações de Testagem.  Esses 

momentos foram desenvolvidos da seguinte forma: num primeiro momento – situação de 

pré-teste –, as crianças eram convidadas a utilizar um tipo de linguagem escrita e/ou artística 

para expressar que conceitos e/ou concepções tinham acerca de uma temática e, num segundo 

momento – situação de teste –, após abordar temas ligados à literatura de base africana e 

afrodescendente, a turma era novamente convidada a fazer uso da mesma técnica escrita e/ou 

artística utilizada no momento do pré-teste para expressarem o que haviam apreendido acerca 

do mesmo. As situações de testagem ocorreram nas intervenções 3, 9, 10 e 13. 

Vale esclarecer que, de antemão, não estabeleci nenhuma técnica ou assunto para 

a abordagem nas Situações de Testagem, as escolhas foram dando-se à medida em que 

algumas situações e/ou falas ganharam destaque e mostraram-se de grande importância para a 

construção deste estudo científico. 

Para que a professora pudesse aproximar-se da literatura de base africana e 

afrodescendente, convidei-a para participar de sessões de estudo, momentos em que também 

poderíamos planejar coletivamente essas intervenções. Por último, estudei as reações e 

possíveis produções de conceitos por parte das professoras e alunos/as (fase pós facto).  

Decidi desenvolver esse estudo na escola em que estou lotada10 junto às crianças 

do 3º ano do ensino fundamental, com idade entre oito e nove anos. Em primeiro lugar, 

escolhi essa turma e faixa etária porque acredito que nessa fase tais estudantes já conseguem 

expressar algumas posições éticas, morais e/ou religiosas acerca da temática aqui enfocada 

                                                 
9 Estabeleci junto à professora um dia da semana e um tempo de aproximadamente uma hora e trinta minutos 
para realizar essas intervenções.  
10 Uma escola que possui Educação Infantil e Ensino Fundamental I (1º ao 5º ano).  
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fazendo uso da linguagem oral, gestual e artística. Em segundo lugar, como faria uso da 

literatura de base africana e afrodescendente, far-se-ia necessária a interpretação de textos, ou 

seja, premia-se que os alunos já soubessem ler e escrever.  

Também dei ênfase à literatura oral 11 , por entender que esta permitiria a 

elaboração de conceitos diferenciados, portanto, “novas formas de linguagem, de 

sensibilização e de organização que atinjam a raiz do nosso imaginário, tanto no aspecto 

externo, das atitudes, palavras e comportamentos, como no interior, dos nossos valores, 

crenças e emoções” (SOUSA, 2005, p. 200). 

A expectativa desse estudo foi de criar, dentro da escola, novos espaços de 

aprendizagem em que as crianças possam utilizar esse referencial literário para pensar o ser 

negro. Vale acrescentar que essa pesquisa contempla as Diretrizes Curriculares Nacionais 

para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-

Brasileira e África (BRASIL, 2004, p. 21), que incentivam a elaboração de “pedagogias de 

combate ao racismo”. 

 

3.5. Motivações da escolha da escola e negociação inicial. 

 

Essa pesquisa foi desenvolvida em uma escola da rede pública municipal de 

Fortaleza pertencente à Regional III, com 476 alunos matriculados no ano de 2008. As salas 

de aula nas quais foram realizadas as observações continham 30 estudantes, mas havia uma 

freqüência média de 26 alunos por dia. Fui professora dessa escola entre os anos de 2004 

(segundo semestre) e 2007 (primeiro semestre), o que veio a facilitar o processo de 

negociação para a realização da mesma, pois sou conhecida por todas as professoras e demais 

servidores/as e também por grande parte dos alunos e pais. 

Oficializei o meu interesse em realizar esse estudo na escola logo que fui 

aprovada na seleção para o Mestrado em Educação Brasileira do Programa de Pós-Graduação 

em Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará, durante a primeira reunião de 

planejamento pedagógico, que contou com a participação das docentes e do Núcleo Gestor. 

Apresentei a proposta de investigação, oportunidade em que as professoras puderam 

manifestar algumas de suas concepções e experiências acerca do tema. Em novembro de 

2007, retornei à escola, entreguei uma cópia de meu projeto de pesquisa aos profissionais da 

                                                 
11 Dentro da tradição africana, a oralidade é compreendida como um dispositivo que permite às novas gerações 
manterem-se próximas aos seus ancestrais, pois por meio do convívio grupal os indivíduos passam a ter acesso 
aos elementos culturais de um povo. 
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mesma, solicitei que o lessem e, caso desejassem, poderíamos marcar um momento para 

conversarmos sobre o mesmo, o que não chegou a acontecer.  

Resolvi então conversar apenas com as professoras do 3º ano e expus meu 

interesse em desenvolver essa pesquisa junto às suas turmas. Posteriormente, obtive 

autorização delas para dar início às observações, sendo acordado que freqüentaria a escola 

três vezes por semana para acompanhar as atividades pedagógicas. Em seguida, contactei a 

professora de recreação, que se manifestou favorável às observações das suas aulas. 

Durante o processo de negociação, uma das professoras expôs ainda que havia 

gostado da proposta da pesquisa e disse que seria muito bom se conseguisse alcançar os 

objetivos. Relatou que durante aquele mês efetuara atividades em comemoração ao 20 de 

Novembro, também conhecido como Dia da Consciência Negra, momento em que as crianças 

estudaram sobre as personalidades negras em diversas áreas. Com essa atividade, ela 

acreditava poder discutir sobre a presença do negro na sociedade brasileira e combater 

práticas racistas. No entanto, dias depois, em meio à realização de uma tarefa de leitura, 

percebeu que uma aluna não portava o livro didático, levando-a a solicitar que a mesma 

sentasse ao lado de um determinado colega, mas esta se recusou justificando que o colega era 

negro. A professora revelou que ficou surpresa com a reação da menina, até porque julgava 

que, por meio daquele trabalho anteriormente efetivado sobre a presença dos negros em 

cargos ou profissões de destaque, teria colaborado para que as crianças passassem a valorizar 

as pessoas negras. Disse-me que por alguns instantes não soube como resolver tal situação e 

decidiu então falar à menina, apelando que, caso ela recusasse a sentar-se junto ao colega, 

comunicaria aos pais acerca de sua conduta desrespeitosa em sala de aula, o que levou a 

criança a obedecê-la. Indaguei à docente acerca do comportamento manifestado pelo menino. 

Segundo ela, a criança manteve-se em silêncio e apenas observou o diálogo estabelecido 

entre a professora e a colega. Falei à docente que devido à minha descendência africana, era 

possível imaginar o que ele havia sentido, mesmo não tendo esboçado seu sentimento 

verbalmente. 

 

3.6. Ser pesquisadora e professora – analisando minhas implicações na fase das 

observações. 

 

A professora apresentou-me aos alunos informando que eu havia voltado a estudar 

e tinha uma tarefa de casa para desenvolver, escolhendo aquela escola e turma para tal. 
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Expliquei às crianças que iria observar como faziam amizades, por que e como brincavam e 

brigavam e também o que diziam e faziam quando desempenhavam essas ações. Expus ainda 

que, posteriormente, iria gravar algumas de suas falas, mas que depois iria marcar um 

momento para conversarmos sobre essas anotações. Tinha conhecimento, por experiências 

pessoais e profissionais, que as crianças portavam atitudes com teor preconceituoso e racista, 

mas, se tivesse dito que iria observar como essas atitudes manifestavam-se, por certo teria 

provocado maiores alterações em suas condutas. Além disso, por meio das observações 

daquele grupo específico, seria possível confirmar, ou não, a presença dessas práticas e 

também captar uma variedade de situações e fenômenos até então não percebidos, 

esquivando-me de análises precipitadas, sem fundamentação e evitando, dessa forma, “cair na 

crença de que já se sabe o que as crianças são, que suas ações diárias são triviais” (THORNE 

apud FAZZI, 2004, p. 23). Por outro lado, teria oportunidade de avaliar as estratégias 

traçadas para dar continuidade a essa investigação. 

Como disse anteriormente, fui professora dessa escola e grande parte das crianças 

já haviam sido meus alunos. Tal situação preocupou-me, pois temia que se intimidassem com 

minha presença e vissem-me como alguém a vigiá-los ou delatá-los aos pais e à professora 

pelos seus comportamentos, o que traria prejuízos à proposta da pesquisa. Portanto, busquei 

não assumir o papel de educadora, e, assim, evitei corrigir ou orientá-los no cumprimento das 

normas escolares. Em sala de aula, por exemplo, vi crianças comendo antes do recreio, 

brincando com figurinhas, desenhando personagens do filme Tropa de Elite, passando batom, 

usando calculadora durante as avaliações, ou seja, escondendo alguma ação não permitida ou 

alvo de repressão. 

As crianças olhavam para mim, e, como eu nada comentava, elas continuavam o 

que estavam fazendo. Em certas ocasiões, os alunos chamavam minha atenção para o 

comportamento dos colegas, por exemplo, quando havia agressão oral ou física, diziam: “Tia, 

eles estão brigando, escreve tia!”. Ocorreu também, logo no primeiro dia de observação, 

após uma discussão entre dois meninos e um destes ser agredido, ele se voltar para mim e 

falar: “Tá vendo tia!”. O fato de chamarem-me de “tia” é revelador de que ainda me 

reconheciam como docente e portadora de autoridade na escola. Algumas crianças, 

inicialmente, esperavam que eu interviesse reprimindo ou delatando o colega à sua professora 

e, assim, mediar conflitos. Ocorreu também que um menino, percebendo a ausência da 

docente, sinalizou que apagaria as luzes da sala, mas, ao notar que eu o observava, desistiu da 

ação. Acredito que temeu ser denunciado por mim e talvez punido.  
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A minha presença nas turmas, inicialmente, deixou as crianças inquietas, algumas 

se distraiam de suas atividades e ficavam observando para onde dirigia minha atenção. Outras 

buscavam conversar comigo sobre suas tarefas escolares ou indagavam acerca da quantidade 

de páginas copiadas no meu caderno de observações. Umas eram mais ousadas: ao 

perceberem a ausência da professora, aproximavam-se de mim e tentavam ler o que eu havia 

escrito. Tinha receio que minha presença viesse a atrapalhar a rotina escolar, o que me levava 

a solicitar que os alunos voltassem para seus lugares, ainda que considerasse natural que as 

crianças desejassem saber o que eu estava escrevendo, demonstrando que, mesmo sendo 

conhecida por eles, o fato de observá-los e fazer anotações causava curiosidade e 

estranhamento. Era consciente de que minha presença estava provocando modificações no 

comportamento das crianças e que eu também era alvo de mudanças. 

Ainda que eu tenha tentado manter-me vigilante para não atuar enquanto 

educadora frente às crianças, analiso que é difícil deixar de agir como tal. Durante a 

elaboração de algumas atividades, os alunos solicitavam ajuda quanto à grafia de palavras, 

resolução e correção de tarefas etc. Por vezes os ajudava, mas receava que a professora não 

aprovasse minha conduta. Creio que elas chegavam a esquecer, por alguns instantes, que eu 

estava a observá-las e viam-me como alguém que poderia os auxiliar. Certa feita, Fabiano, 

aluno, aproxima-se de mim e diz: “Só quero saber se a senhora tem as respostas!” 

(referindo-se à interpretação de um texto); digo que sim, ele pede que eu o ajude, recuso-me, 

ele sorri e afasta-se.  

Por outro lado, suspeito que, para alguns, a minha presença, observando e fazendo 

anotações, servia como espaço para que eles pudessem expor suas idéias acerca do cotidiano 

escolar. Assim, Carlos, outro aluno, após ser alvo de reclamações por parte da professora 

devido ao seu comportamento, senta-se ao meu lado e fala: “Eu sou danado, pode anotar 

ai!”. Já em outro momento em que a professora disse às crianças que copiassem mais 

atividades, Kelma exclamou que tinha ido para a escola para estudar e não para cansar-se de 

copiar e, em seguida, olhou-me e sorriu, o que leva à conclusão de que as crianças não 

assumiram um caráter de passividade perante a minha presença, sendo possível afirmar que 

elas “agem, resistem, reelaboram e criam, elas influenciam adultos tanto quanto estão sendo 

influenciados por eles”. (THORNE apud FAZZI, 2004, p. 23).  Do mesmo modo, estavam 

ansiosos para saberem o que estava sendo escrito sobre eles, tanto que, após alguns dias de 

observação, Clarisse interpela-me acerca das anotações: “Tia, a senhora disse que iria fazer 

anotação da gente e depois conversar, mas ainda não fez! Quando vai ser?”. 
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3.7. O cotidiano escolar – marcas do preconceito e do racismo. 

 

Como já colocado, por meio das observações foi possível presenciar junto às 

crianças momentos que evidenciam manifestações de preconceito e racismo12. Daí, passo a 

apresentar alguns desses episódios.  

Cena 1 – Preparação para Festa de Natal: a professora explica às crianças que os 

ensaios inicialmente ocorrerão dentro da sala de aula, mas, posteriormente, elas se juntariam à 

turma H e realizariam ensaios para apresentação coletiva. Algumas crianças não aprovam a 

idéia, o que leva a docente a argumentar que o Natal é tempo de amor, confraternização e por 

isso não se justifica não quererem se apresentar com outras turmas. Os estudantes levantam 

para dançar, algumas meninas demonstram gostar da coreografia e ficam sorrindo. Valério diz 

que alguns passos não faria e recebe apoio de Walter (que sinaliza com a cabeça). A 

professora argumenta que o Natal é tempo de festa e justifica, que ao comemorarmos o nosso 

aniversário, a gente faz festa e dança, por essa razão, aquela festa também teria dança. Ela 

coloca novamente a música. Anita, Marta e Bia dizem que alguns passos seria melhor que 

fossem feitos apenas pelas meninas. Anita fala: “Eu gosto de menino assim! (faz gesto com o 

braço evidenciando o músculo). E não assim!”, (faz gesto com a mão, atribuindo conotação 

afeminada).  

Cena 2 – Em outro dia, a docente informa à turma que após o recreio seria 

realizado um ensaio coletivo na quadra com a turma H para a Festa de Natal. A professora 

antecipa-se e diz que seria uma dança e que homem dançar não queria dizer que ele fosse 

bicha, quando um aluno retruca: “é viado, né tia!” (os colegas sorriem). 

Cena 03 – A professora diz que vai dar início à correção da tarefa de sala, pois 

grande parte da turma estava conversando. No momento, alguns gritam: “Não!”. No entanto, 

Saulo fala: “Sim!”, momento em que Vanda fala: “Esse chocolate ponto zero!” e fica olhando 

para o colega. Iniciando a correção da tarefa, a docente pergunta: “Qual o alimento da 

onça?”, e Marta diz: “Viado!” e a turma ri; Bianca ri e exclama: “O viado?!” e faz um gesto 

com a mão (atribuindo conotação homossexual). Marta pergunta à professora: “A onça 

realmente come viado?”, ela responde: “Come o animal veado!”, e a turma volta a rir.  

Cena 4 – Em uma atividade grupal, a professora vai até as equipes para dar 

instruções. Valério e Vanda desentendem-se e ele diz: “Vai dar o cu!”. Ela responde: “Não 

posso, só tenho apenas oito anos e estou na escola por isso não posso dar!”. Marta intervém 

                                                 
12 Das crianças citas apenas três são brancas: Anita, Paulo e Fábio. 
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e diz: “O dela é pregado, não pode dar, mas o seu é de esticar!” (refere-se ao órgão sexual). 

Vanda sai em busca de uma borracha, quando volta percebe que Valério está brincando e diz à 

professora que ele a mandou dar o cu. Ele se dirige novamente para a menina e diz que ela dê 

o cu. Yara fala: “Ela é pequena, não pode dar!”, mas Valério retruca: “Ela é pequena porque 

é anã!”. Vanda revida: “É melhor ser anã do que preta!” e Yara diz para Vanda: “Você é 

muito branca!”. Vanda parece triste, sai da equipe e senta-se em outro lugar. A professora 

percebe e vai recolocá-la na equipe. Ela não resiste, mas fecha o caderno, bota a mão no 

queixo e fica calada.  

Cena 5 – A professora ausenta-se da sala, Valério desentende-se com Saulo, 

brigam e Valério o chama de “nescau preto”. Saulo retruca e diz que ele é “nescau branco” e 

Valério o chama de “nescau moreno”. Diz ainda que Jairo é o “brigadeiro” (este aluno apenas 

dirige o olhar para o colega). Jane chama Saulo de “nescau preto” e ele responde: “Você é 

sapatão!” (conotação de lesbianismo). A professora chega à sala e reclama do barulho. 

Posteriormente, Anita e Valério discutem, ela diz: “Chocolate preto!” e ele responde: “Bob 

Marley!”, referindo-se ao uso de tranças no cabelo. Ela se irrita, sai da cadeira e tenta bater no 

colega. Vanda, Nila e Rose referem-se a Paulo dizendo: “Ele é o açúcar para fazer o nescau!” 

e o mesmo responde: “Você não tem nada a ver se eu for o açúcar!”. A professora reinicia a 

correção da atividade no quadro. Em seguida, Saulo explica à professora que havia feito a 

tarefa e Valério diz: “Cala boca, seu viado velho!”. Algumas crianças sorriem (a professora 

está conversando com uma aluna). Durante a explicação da docente, ela faz algumas 

perguntas à turma, Saulo responde-as, mas Vanda diz para o colega: “Cala boca nescau!”, 

“Cala boca nescau!”. Ele aperta o braço da garota e ela tenta machucá-lo com a caneta.  

Cena 6 – Ainda durante a atividade do dia anterior, pergunto para Vanda por que 

eles (Valério e Vanda) brigaram. Ela diz que ele a mandou “tomar no cu” e ainda disse que a 

mãe dela é “boneca da macumba”. Depois pergunto a ele por que brigou com Vanda e esse 

responde que ela tomou o livro dele, esculhambou sua mãe e ainda disse que ele era filho do 

cão. 

Cena 7 – A professora explica que há músicas específicas que são tocadas apenas 

no carnaval, cita a música “Oh! Abre Alas que eu quero passar!”. Nesse momento, Yara 

intervém e fala: “Eu conheço uma música!” e bate na mesa dizendo: “Macumba, Macumba!” 

(os colegas que estão perto riem), 

Cena 8 – A docente sai da sala, Valério vai até Fábio reclamando que sua caneta 

está falhando (devido a uma brincadeira eles trocaram de caneta). Algumas crianças intervêm 
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e dizem que Fábio não faça a troca, pois ele vai perder. Fábio não faz a troca com Valério. 

Marta e Valério discutem, ela o chama de fedorento, cheio de “ceroto” e de minhoca preta. 

Cena 9 – A professora aproxima-se de algumas duplas para tirar dúvidas da 

atividade de Matemática, Mônica (que tem cabelo crespo) e Fabiano discutem e ele diz que 

não quer um cabelo como o dela, que responde que não quer a testa igual à dele. A aluna 

queixa-se à professora, que estava junto ao grupo de meninas explicando a tarefa. Esta 

solicita a Fabiano fazer a tarefa. Chamo Fabiano e pergunto por que ele não quer um cabelo 

como o dela e ele diz que o cabelo da colega é embaraçado. Ela ouve e diz que ele não tem 

nada ver com isso. Momentos depois, pergunto à Mônica se ela sabe por que Fabiano referiu-

se ao cabelo dela daquela maneira e ela responde: “Porque meu cabelo é ruim!”. Pergunto se 

os colegas utilizam outro nome para referir-se ao seu cabelo e ela diz: “Eles falam que meu 

cabelo é de bombril!”. Indago se são apenas os meninos e ela me responde: “As meninas 

também falam!”. 

 

3.8. O lugar da professora – pelo olhar da pesquisadora. 

 

Por meio das observações, pude aproximar-me do universo das crianças, um 

território permeado por relações multifacetadas e contínuas, num mister de sorrir e chorar, 

falar e calar e onde foi possível presenciar atitudes com teor preconceituoso e racista, 

trazendo para o cenário o constrangimento, a dor, o silenciamento ou mesmo a violência 

física como formas de revide ou defesa. O ato de pesquisar ou ocupar aquele espaço para 

“simples observação” permitiu-me um olhar mais apurado do modo como as crianças 

gerenciam e enfrentam conflitos. Estar na posição de pesquisadora possibilitou o acesso a um 

espaço geográfico e institucional diferenciado daquele de educadora.  

Na sala de aula, pude sentar-me no final da classe, local um tanto marginal por ser 

destinado, muitas vezes, ao aluno “não comportado”, ou àquele que deseja se distanciar dos 

colegas, seja por decisão própria ou motivada por algum conflito. Os/as professores/as, e não 

me excluo, mantêm-se à frente da sala devido à proximidade da lousa, buscando garantir que 

os alunos estarão com a atenção voltada para eles/as. Ao sentar no final da classe, pude 

acompanhar o desenrolar de alguns conflitos os quais envolviam as crianças sem a escuta e o 

conhecimento da professora, que muitas vezes estava à frente do quadro explicando 

conteúdo, tirando dúvidas, corrigindo tarefas de classe e domiciliares, ou ainda fora de sala 

atendendo ao chamado da direção da escola. Ocorria também de as crianças dirigirem-se a ela 
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para fazerem queixas e reivindicarem solução para os conflitos, mas nem sempre eram 

atendidas. A omissão por parte da professora levava-as a buscar resolver os conflitos por 

meio de agressões físicas e/ou verbais dentro e fora da classe, momentos em que pude 

presenciar expressões com teor preconceituoso e racista.  

Algumas pesquisas (RODRIGUES, 2003; CAVALLEIRO, 2001) evidenciam que, 

em geral, os/as professores/as têm dificuldades para reconhecer a existência de práticas com 

teor preconceituoso e racista no espaço escolar, de modo que essas manifestações são tidas 

como 

 

de pouca importância, “coisa de criança”. Logo, o tratamento dado às 
situações de conflito parece pouco utilizar as reflexões teóricas de combate 
ao racismo, e ao preconceito bem como à discriminação racial no cotidiano 
escolar. Assim, ofensas, xingamentos e socos ou pontapés são “resolvidos” 
com um pedido de desculpas ou apenas uma recomendação de um adulto 
(CAVALLEIRO, 2005, p. 77). 

 

Não se trata aqui de culpabilizar professores/as pelas manifestações com teor 

preconceituoso e racista por parte das crianças, nem tampouco de utilizar o espaço da 

pesquisa para denunciá-las, mas, devido às minhas implicações pessoais e políticas com a 

temática aqui estudada, busco, por meio dessa investigação, ajudá-las a tomar conhecimento 

dessas manifestações e de como se concretizam no cotidiano escolar, e, sobretudo, pensar 

coletivamente estratégias de enfrentamento. Por isso é que já foram apresentadas às 

professoras essas observações e, posteriormente, elas tiveram acesso às análises das mesmas 

para que pudéssemos debatê-las e, assim, dei prosseguimento à segunda etapa desse estudo 

(fase facto), momento em que, coletivamente, professoras e pesquisadora, realizamos 

intervenções junto às crianças utilizando literatura de base africana e afrodescendente.  

No caso específico desse estudo, uma das professoras, como citado anteriormente, 

chegou a reconhecer a presença de atitudes preconceituosas e racistas entre as crianças. 

Todavia admitiu não se sentir preparada para enfrentá-las. Creio que tal comportamento 

deve-se “ao desconhecimento do assunto e por falta de oportunidade em discutir essa 

temática, já que desde os cursos de formação de professores é quase nula a inclusão de 

alguma disciplina que trate da cultura afro-brasileira” (CARENO, 2004). Considero como 

fundamental para a continuidade dessa intervenção o reconhecimento, por parte das docentes, 

de não saberem lidar com a presença dessas práticas ocorridas na escola, pois “o professor, 

nesse sentido, é um elemento básico do ato pedagógico e pode ser um aliado extremamente 
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importante para romper os elos dessa cadeia de alienação referente ao tema” (CARENO, 

2004).  

Enquanto professora e pesquisadora negra, acredito que essa investigação pode vir 

a contribuir efetivamente para que as docentes consigam refletir acerca de suas práticas 

pedagógicas frente à invisibilidade que é imposta à cultura africana e afrodescendente no 

cotidiano pessoal e escolar de crianças negras e não negras. Para tanto, faz-se necessário 

compreender que essa atividade de pesquisa parte do princípio de que “a ciência nada tem a 

ver com medidas justas e compromissos de bom-tom. Romper, de fato, as barreiras do saber 

vigente, do poder dominante, não é fácil... É todo um novo espírito científico que precisa ser 

refeito” (LOURAU, 1997 apud ALTOÉ, 2004, p. 67). 

 

3.9. O silenciar das contribuições afrodescendentes. 

 

Efetuei as observações junto às crianças durante os meses de dezembro do ano de 

200713 e janeiro de 2008, período em que a escola enfatizou o Nascimento de Cristo e o 

Carnaval, respectivamente. Pude perceber que essas temáticas foram tratadas a partir de uma 

visão eurocêntrica e/ou judaico-cristã, não sendo trazidas para o cotidiano escolar referências 

africanas e afro-brasileiras, como determina a Lei nº. 10.639/03, nem mesmo indígenas, de 

modo que não foi permitido aos/as alunos/as conhecerem as contribuições e concepções dos 

povos africanos e afrodescendentes e dos povos indígenas acerca do nascimento do Criador e 

dos festejos de carnaval, sendo assim silenciada a diversidade étnico-racial da qual o Brasil e 

o Ceará são portadores. 

No caso específico das festas natalinas, sabemos que religiões de matriz africana, 

Candomblé e Umbanda, prestam homenagem à figura maior do Cristianismo e, ainda, que em 

muitos de seus templos, ou seja, nos terreiros, celebra-se o nascimento de Cristo por meio de 

festas beneficentes que agregam a comunidade do seu entorno com a distribuição de 

brinquedos e outras atividades, a exemplo do que faz o terreiro Ilê Asé Olojudola, localizado 

no bairro Mondubim, em Fortaleza.  

No que se refere aos festejos de carnaval, foi possível perceber que se trata de um 

tema relevante dentro do currículo escolar, sendo destinado ao seu estudo aproximadamente 

três semanas. Entretanto, essa festa também foi tratada a partir de uma visão eurocêntrica. 

Uma das professoras chegou a promover um momento no laboratório de informática para que 

                                                 
13 O calendário letivo de 2007 teve início em Março e término apenas em Fevereiro de 2008.  
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as crianças pudessem pesquisar sobre o modo como a festa manifestava-se em outros estados. 

Tal investigação levou os/as alunos/as a tomarem conhecimento de que nas proximidades da 

escola estava sediado o Maracatu Nação Obá Obá, contudo, não chegou a ser feito                 

nenhum estudo ou debate sobre a origem e presença do Auto do Maracatu no Carnaval do 

Ceará. Assim, deixou-se de revelar que o Maracatu é uma manifestação cultural de origem 

africana representada por um cortejo que presta homenagem aos Reis Negros, simbolizando a 

resistência dos povos africanos e que exalta a presença dos negros no Ceará dentro de um 

contexto em que se disseminou uma ideologia de embranquecimento considerando os negros 

“ausentes” da sua formação étnico-cultural. Representa, portanto, “uma peça de resistência, 

reconstituindo-se aqui a realidade da estrutura social de lá [África]” (D’AMORIM, 1997, p. 

17-18). Esse Cortejo traz como representante maior da sua realeza uma rainha negra e resgata 

a história dos negros; suas alas representam personagens como o casal de pretos velhos, os 

africanos, os orixás, dentre outros. 

 

3.10. Restituição das observações – o olhar das crianças e das docentes. 

 

Após concluir as análises das observações, procurei as crianças para apresentar 

algumas conclusões preliminares acerca daquelas e, para facilitar o entendimento, construí 

cartazes com frases-chave, trechos de diálogos e episódios contendo suas expressões 

preconceituosas e racistas para que pudéssemos conversar sobre os seus significados. Eles/as 

reconheceram grande parte dos diálogos e identificaram-se como autores/as de algumas frases 

e participantes dos episódios, ao passo que algumas crianças não quiseram participar até o 

final da nossa conversa, parecendo estarem incomodadas com as revelações. 

Ao serem questionados/as sobre os episódios, alegaram que têm esse 

comportamento porque não são respeitados pelos demais colegas e também porque suas 

queixas não são ouvidas pelas docentes. Ainda indaguei aos/as estudantes sobre outros locais 

em que é possível perceber manifestações preconceituosas contra negros/as. Foram citados 

televisão, rádio, filmes, novelas e ainda colegas e família. Quando questionados/as sobre as 

medidas a serem tomadas pela escola para evitar essas manifestações, foram indicadas 

algumas ações punitivas, como a suspensão às aulas e a não participação do recreio, o 

encaminhamento dos/as estudantes à Secretaria para conversarem com a diretora e a 

convocação dos pais para tomarem conhecimento acerca do comportamento dos/as filhos/as. 

No entanto, algumas crianças apontaram como alternativa o uso de “textos educativos sobre o 
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preconceito”, argumentando que a partir de algumas leituras esse comportamento poderia ser 

modificado.  

Quanto às professoras, expus um texto produzido a partir das observações, 

apresentando as situações em que pude presenciar manifestações de cunho preconceituoso e 

racista por parte de algumas crianças e também sobre o tratamento dado por elas às queixas 

dos/as estudantes. As docentes justificaram que, devido ao grande número de alunos em sala e 

ao volume de conteúdo curricular a ser trabalhado, nem sempre é possível dar atenção a essas 

reclamações. Outro argumento utilizado pelas professoras quanto às queixas dos/as alunos/as 

foi o fato de que nem sempre conseguem diferenciar manifestações preconceituosas e racistas 

de simples brincadeiras infantis. Todavia, elas acreditam que por meio do estudo da cultura 

africana e afrodescendente será possível uma mudança de comportamento por parte dos/as 

docentes no trato das questões vividas no cotidiano escolar. 
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4. PARTE III 

 

4.1. O início das intervenções junto às turmas – fase facto. 

 

Antes mesmo de dar início à fase de intervenções, fui informada (em agosto do 

ano de 2008) pela escola que uma das professoras envolvidas na pesquisa havia solicitado 

licença saúde por tempo indeterminado. Tal acontecimento levou-me a encaminhar essa 

intervenção apenas junto à outra docente e sua turma.  

Ao final do ano letivo de 2007, os/as alunos/as participantes das observações (fase 

ante facto) foram remanejados/as para a série seguinte, de modo que para essa nova etapa 

(fase facto) passamos, a professora e eu, a contar com um novo grupo de crianças, 

provenientes da 2ª série. Como já havia concluído a fase de observações, apresentado e 

debatido com a professora as análises das mesmas, decidi dar continuidade à pesquisa com 

essa docente, mas agora contando com a presença de outros estudantes. Propus à docente 

estabelecermos horários para darmos início aos estudos referentes àquela pesquisa e às futuras 

intervenções. Todavia, não conseguimos nos ajustar, de modo que planejei sozinha a 1ª 

intervenção. 

Posteriormente, professora e eu, realizamos três sessões de estudo referentes à 

aplicação da Lei nº. 10.639/03 e, para elaborar a 2ª intervenção, sugeri apresentar às crianças 

um conto que tratava de uma princesa negra e de sua beleza. Propus à docente elaborarmos o 

plano de aula dessa atividade de modo que ela pudesse dar sugestões. No entanto, não houve 

por parte dela nenhuma crítica e/ou sugestão. O mesmo se deu quando da realização da 3ª 

intervenção. Confesso que tal postura deixava-me angustiada, pois não sabia até que ponto a 

professora estava conseguindo apropriar-se daquelas informações. Cheguei a conversar com 

ela sobre tal situação e a mesma justificou que, de fato, não se sentia à vontade para intervir 

nas tarefas que eu propunha, mas tinha interesse em contribuir na sua execução junto às 

crianças. Parecia-me que as temáticas até então estudadas não geravam na docente 

inquietação ou mesmo dúvidas, situação que só foi sendo modificada a partir da execução da 

4ª intervenção.  

Ainda durante a etapa de observações da pesquisa, em conversa com a docente do 

Laboratório de Informática Educativa (LIE), a mesma manifestou interesse em contribuir com 

meu trabalho de pesquisa, dizendo-me que era defensora dos temas de interesse dos indígenas, 

tendo até participado de projetos na área de formação de professores desses grupos no interior 
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do Estado do Ceará e que também apoiava a luta dos povos afrodescendentes, pois via muita 

semelhança entre as questões que envolviam negros e índios.  

Até então, não tinha pensado na possibilidade de aliar informática e Internet a essa 

pesquisa, de modo que passei a buscar alguns sites que pudessem contribuir para que as 

professoras pudessem tomar conhecimento de iniciativas promovidas com o objetivo de 

aplicar a Lei nº. 10.639/03. Assim, posteriormente, propus a ela programarmos algumas 

atividades junto ao Laboratório de Informática Educativa. 

 

4.2. Primeira Intervenção. 

 

Como havia detectado pelas observações participantes que o Auto do Maracatu 

não fora utilizado em sala de aula enquanto referência cultural para o estudo do carnaval de 

Fortaleza14 e do Ceará e tendo o conhecimento de que o Maracatu exalta a presença negra em 

terras cearenses e dá conta de quebrar com a idéia da não existência de negros aqui, escolhi 

realizar a primeira intervenção junto às crianças com a temática Realeza Africana. Essa 

primeira intervenção foi executava em momentos definidos. 

Num primeiro momento, aproximei-me dessa nova turma e expliquei-lhes acerca 

da investigação que estava desenvolvendo e solicitei a continuidade da mesma junto a ela.  

Inicialmente, expus os motivos que me levaram a estar realizando o estudo, falei-lhes sobre as 

experiências vividas em sala de aula, especialmente quando uma menina afrodescendente 

disse-me nunca ter visto realeza negra e a revelação também feita por esta acerca da 

solicitação de um colega para que outras crianças não brincassem com ela devido à cor de sua 

pele. Contei-lhes que, a partir desses acontecimentos, interessei-me em estudar acerca de 

histórias que falam sobre negros e negras e investigar como os/as estudantes brincavam e 

brigavam, como e com quem se relacionavam ou como estabeleciam laços de amizades, o que 

diziam e faziam quando brincavam e brigavam e, ainda, se o fato de uma criança ser negra era 

determinante ou não para que ela conseguisse ter amigos na escola. 

Apresentei à classe alguns dos achados das observações. Expus episódios em que 

presenciei manifestações racistas e preconceituosas junto às crianças sem fazer julgamento de 

valor. Desejava perceber como se manifestariam diante desses fatos e se eles e elas já haviam 

presenciado ou tinham conhecimento desse tipo de situação dentro e/ou fora da escola. Dentre 

                                                 
14 O Auto do Maracatu tem lugar reservado no calendário oficial das festas de carnaval de Fortaleza e de outros 
municípios do Ceará. No ano de 2009, a Secretaria de Cultura de Fortaleza reservou uma noite somente para o 
desfile de Maracatus da capital, num total de 11 grupos apresentados. 
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as cenas citadas, mostrei-lhes o seguinte trecho: “A professora ausenta-se da sala, Valério 

(pardo) desentende-se com Saulo (pardo) e os dois brigam. Valério chama-o de ‘nescau 

preto’”. Logo que expus esse episódio, um menino diz: “Tia, isso é racismo!”. Perguntei 

então o que era racismo, e ele respondeu: “É quando os brancos se acham mais importantes 

que os morenos!”. Nessa oportunidade, uma menina questiona: “Por que mesmo que os 

morenos eram escravos dos brancos?”. Refiz essa pergunta à turma utilizando a expressão 

negros ao invés de morenos, falando: “Por que os negros foram escravizados pelos 

brancos?”, quando uma criança retrucou: “Negro não, moreno!”. Questionei por que não 

poderia usar a expressão negro e foi-me explicado: “Tia, não se diz negro, se diz moreno, 

porque é racismo!”. Quanto à pergunta anteriormente formulada pela menina sobre os 

“porquês dos morenos serem escravos dos brancos”, surgiram as seguintes respostas: a 

primeira foi de que, sendo os brancos ricos e os morenos pobres, estes foram submetidos à 

condição de escravos. Outra explicação foi a de que os brancos eram racistas e por isso 

escravizaram os morenos. Em seguida, essa mesma menina falou: “Tia, mas depois da 

escravidão teve a abolição!”, recebendo apoio de grande parte dos/as colega/as.  

Quando indaguei se a turma tinha conhecimento ou se já haviam presenciado, 

dentro e/ou fora da escola, algum episódio em que crianças foram tratadas de forma 

semelhante ao que fora observado, a professora interveio e afirmou que isso não acontecia 

naquela turma e que, talvez, esse tipo de situação ocorresse em outros espaços da escola, mas 

nunca naquela sala de aula e, logo em seguida, os/as alunos/as manifestaram-se concordando 

com a docente. 

Prossegui conversando com a turma perguntando se concordavam com o que 

minha ex-aluna havia dito acerca da não existência de realeza negra e, das 28 crianças, apenas 

uma discordou dessa versão, afirmando: “Tia, pois eu já vi na televisão... já passou rei negro 

na Europa!”. Pedi então que eles e elas admitissem como verdadeira a hipótese sobre a 

existência dessa realeza e solicitei que, quem desejasse, poderia representar a realeza negra 

por meio de desenhos, de modo que lhes entreguei papel branco e lápis de cor. 

Por meio desse momento, seria possível perceber, por um lado, que (pré) conceitos 

e/ou noções os/as estudantes traziam ou não sobre essa temática e, a partir dessas 

informações, poderia definir alguns temas geradores a serem trabalhados posteriormente. Por 

outro, conseguiria também verificar até que ponto essa realeza negra assemelhava-se ou não 

ao perfil conhecido de realeza branca, que em sua maioria vive em castelos, senta-se em 

tronos, possui coroas, tem olhos azuis e cabelos longos. Em particular, suas rainhas são 

apresentadas com cabelos lisos, longos e amarelos e usam ainda vestidos cumpridos.  
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Algumas crianças argumentaram que não sabiam ou que não gostavam de 

desenhar e por isso recusavam-se a receber o material. Entretanto, após perceberem que 

alguns colegas deram início à atividade solicitada, os demais se aproximaram desses e 

chegaram a sentar na mesma cadeira e a fazer sugestões e críticas sobre os desenhos que 

estavam sendo produzidos. Ao final dessa atividade, verifiquei que foram produzidos 17 

desenhos dos quais 10 (ou seja, 58,8%) traziam reis e rainhas pintados de marrom, 13 (76,4%) 

deram destaques às coroas, colares e roupas da realeza, 04 (23,5%) traziam reis e rainhas 

como um casal, 13 (76,4 %) inseriram castelos para esses reis, 07 (41,1%) trazia apenas o rei, 

05 (29,4%) portavam somente a presença de rainha e 07 (41,1%) dos desenhos traziam 

rainhas com cabelos lisos e pretos e 01 (5,8%) com cabelos amarelos. 

Apresento os desenhos produzidos pelas crianças acerca da realeza negra e, a partir 

desses desenhos, faço algumas análises: 

Uma grande parcela, 41,2%, das crianças que produziram gravuras da realeza 

negra apresentou resistência quanto a utilizar as cores preto ou marrom para representar essa 

realeza, uma vez que deixaram as mesmas com o fundo branco do papel utilizado. 

Um percentual elevado dos desenhos apresentou a realeza negra de modo 

semelhante à branca, ou seja, rainhas com cabelos lisos e cumpridos, embora uma grande 

maioria tenha sido pintada na cor preta. Observou-se realeza portando coroas, vivendo em 

castelos, mas com um percentual mínimo de tronos. 

 

                                                   
Figura 01 –  Rei Negro                                Figura 02 – Princesa e Castelo           Figura 03 – Princesa e Castelo 2 
 

                                                
Figura 04 – Castelo                                         Figura 05 – Rainha e Rei            Figura 06 – Castelo 2 
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Figura 07 – Castelo e princesa                                             Figura 08 – Castelo 3             Figura 09 – Rei Negro 2 
 

                                             
Figura 10 – Torre do Castelo            Figura 11 – Castelo 4                                      Figura 12 – Torre do Castelo 2 
 

                                        
Figura 13 – Castelo 5                       Figura 14 – Rei Coroado                                    Figura 15 – Rainha e Castelo 
 

                                                                                           
Figura 16 – Reino                                                                                                             Figura 17 – Casal 
 

Num segundo momento dessa primeira intervenção, realizei uma exposição 

fotográfica do Maracatu cearense e de Recife para poder observar que conhecimentos a turma 

trazia ou não sobre essa manifestação cultural. Importante destacar que nesses dois estados o 
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Auto do Maracatu faz referência à presença de uma realeza africana e tem lugar de destaque 

no calendário das festividades carnavalescas. Escolhi fazer uso de imagens, por um lado, por 

considerar que elas contribuem para o entendimento de um texto e também para a construção 

e desconstrução de conceitos, pois “a imagem não pode ser somente recurso para outras 

atividades, o contexto da imagem dever ser explorada com seriedade, análise do real, com 

reflexão sobre de onde vem, o que é, para onde vai”. (DE TONI). 

Ao entrarem em contato com esse material, as crianças riam, cochichavam no 

ouvido dos colegas, algumas ficaram bem concentradas diante das cenas e outras mantiveram 

certa distância. Em sua grande maioria, apontavam para o rosto das pessoas15, pegavam nas 

fotos e muitos/as me perguntaram por que aquelas pessoas estavam com o rosto pintado de 

preto. Ao finalizar o momento, coloquei as seguintes questões às crianças: “De que tratavam 

aquelas fotos? Quem eram as pessoas presentes nas fotos? Por que estavam usando aquelas 

roupas? Em que momento aquelas fotos foram tiradas? Alguém já tinha visto ou presenciado 

algum momento em que as pessoas vestiram-se daquela maneira?”. Esperava, com isso, 

perceber até que ponto as crianças tinham conhecimento ou não sobre a presença do Maracatu 

no Ceará e em Recife – em especial o apresentado durante as festas de carnaval desses lugares 

– e sobre seu significado enquanto uma festa que homenageia a Realeza Africana. 

Particularmente, não me agrada a idéia de que as pessoas tenham que se pintar de 

preto para dançar o Maracatu, pois não sei até que ponto essa orientação pode contribuir para 

reforçar a idéia da não existência de negros no Ceará, daí a cor negra nos corpos. Essa postura 

por parte do Maracatu cearense fazia-me relutar quanto a uma possível aproximação desses 

grupos com os participantes dessa pesquisa. Felizmente, no mês de dezembro de 2008 tomei 

conhecimento de que o Maracatu Solar16 havia decido não mais pintar os corpos de preto, o 

que me deixou bastante feliz e assim passei a encaminhar um possível encontro17 das crianças 

com esse grupo da capital.  

Após observarem as fotos, os/as estudantes apresentaram as seguintes respostas às 

minhas indagações: 

a) tratava-se de um Festival de Dança no qual as pessoas vestiam-se com roupas 

brilhosas e pintavam o rosto de preto, mas que também havia muitos “morenos”, daí 

que essa festa passava-se na Bahia; 

                                                 
15 O Maracatu cearense tem como prática apresentar seus membros com os rostos pintados de preto. 
16 Esse grupo de Maracatu é liderado pelo cantor e compositor Pingo de Fortaleza com o apoio de Decartes 
Gadelha. O Maracatu tem sua sede na Avenida da Universidade no bairro Benfica, perto do centro da cidade de 
Fortaleza, Ceará. 
17 Visita realiza em janeiro de 2009. 



 49

b)  as pessoas estavam dançando no carnaval baiano; 

c)  as fotos representavam uma obra de arte e traziam pessoas dançando em São Paulo; 

d)  afirmavam nunca terem visto aquelas cenas em livros, filmes e nem em novelas; 

e)  as fotos também apresentavam pessoas fazendo capoeira e tocando berimbau; 

f)  posteriormente, a mesma menina que me perguntou por que os “morenos” eram 

escravos dos brancos, interpelou-me com a seguinte frase: “Tia, eu acho que eles se 

vestem dessa maneira pra lembrar dos reis e rainhas deles, não é?”. 

Decidi então retomar o debate com as crianças a partir da questão apresentada pela 

garota quanto ao fato dos “morenos” serem escravos dos brancos e lancei a seguinte questão à 

turma: As pessoas naquelas fotos vestiam-se daquela maneira para lembrarem-se das rainhas e 

reis negros porque os “negros” eram escravos?   De imediato, a turma fez um breve silêncio, 

sorriram e entreolhavam-se e, em seguida, surgiram as seguintes explicações: esses reis eram 

ricos e quando chegaram ao Brasil ficaram pobres; esses reis vieram trabalhar no Brasil e 

ficaram pobres; essas pessoas eram ricas e tentaram ganhar mais riqueza no Brasil, mas não 

deu certo, o que as levou a ficarem pobres e serem escravos dos brancos. 

Num terceiro momento, após esse diálogo, expus outra seção de fotos com reis e 

rainhas negras verídicas e pedi à classe que mais uma vez se aproximasse e olhasse com 

bastante atenção. Com essa exposição, objetivava verificar se a classe faria ou não algum tipo 

de associação entre o Auto do Maracatu e a realeza negra exposta naquelas imagens. Bastante 

interessante foi que todas as crianças tocaram as fotos e a grande maioria perguntou-me de 

onde eu havia tirado ou pego aquelas imagens. Passei então a indagar a turma se conseguiam 

identificar quem eram aquelas pessoas, por que estavam vestidas daquela forma e em que 

lugares estariam. De imediato, a grande maioria das crianças afirmou que eram fotos de reis e 

rainhas negras e ainda identificaram dentre as imagens uma rainha que seria do Egito. 

Perguntei às crianças sobre o que tinham aprendido com a utilização das fotografias e foi dito 

que “os morenos dançam o Maracatu para lembrar de suas rainhas e reis negros”, “inventaram 

a capoeira e o berimbau”, “no carnaval tem baiana negra” e “os negros fazem a mesma coisa 

que os brancos, também têm rei e rainha”. 

 

4.2.1. Algumas análises. 

 

Em primeiro, de fato, a escola tem discutido, junto às crianças, a Festa de 

Carnaval apenas como um evento de origem eurocêntrica, sendo evidenciado, por parte das 

crianças, o desconhecimento acerca da presença do Auto do Maracatu no Carnaval cearense e 
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do Recife, bem como do seu significado histórico, político e cultural para os povos desses 

estados, como também para descendentes ou não de africanos. 

Em segundo, a turma manifestou a idéia do Maracatu como uma festa da Bahia, 

creio que, ratificando o mito da não existência de negros e negras no Ceará e a idéia de que o 

lugar que tem negros no Brasil é a Bahia. 

Em terceiro, as crianças dessas turmas não têm acesso a livros que tratem dos 

temas de interesse dos afrodescendentes, deixando, portanto, de ser cumprida pelo próprio 

MEC a Lei nº 10.639/03. 

Em quarto, o reconhecimento, por parte dos/as alunos/as de que a capoeira e o 

berimbau são de autoria dos “morenos”. 

Em quinto, o uso das fotografias do Auto do Maracatu e da Realeza Negra, 

enquanto recurso pedagógico, permitiu aos/as estudantes apresentarem algumas de suas 

idéias e conceitos, como também suscitar nesses alunos alguns questionamentos acerca da 

História dos povos africanos no presente, bem como das suas condições de vida anteriores à 

escravidão. 

Em sexto, ainda foi possível perceber, através das falas das crianças, a presença da 

teoria da mestiçagem, que tem sido utilizada para desestabilizar e desconfigurar o 

pertencimento étnico-racial de afrodescendentes, condição que “nasce com o pleno 

conhecimento do passado africano, nasce, sobretudo em decorrência deste conhecimento e da 

necessidade de relacionar o passado africano com a história do Brasil” (CUNHA, 2005a, p. 

253). 

Em sétimo, a classe possuía a idéia de que a abolição teria resolvido as demandas 

sociais da população negra até então escravizada. 

E em oitavo, a turma não soube explicar como se deu ou por que os povos 

africanos estavam em terras brasileiras ou por que foram escravizados. Avalio que essa 

desinformação é preocupante, pois revela o grau de desconhecimento por parte das crianças 

acerca dos motivos concretos que levaram os portugueses a escravizar mulheres e homens 

negros, o que, por certo, contribui para o processo de naturalização da condição escrava dos 

povos de descendência africana. 

 

4.3. Segunda Intervenção. 

 

Para a aplicação da segunda intervenção, trouxe um conto da Nigéria que trata de 

OKPIJA, uma princesa africana. Utilizei essa história para dar continuidade ao estudo acerca 
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da realeza negra africana com as crianças. Com essa atividade, tinha intenção, primeiramente, 

de apresentar à classe um conto o qual se reportava a uma realeza do continente africano, algo 

até então desconhecido por elas. Em segundo lugar, desejava que a turma fizesse uso de argila 

para produzir imagens das cenas desse conto e também das suas concepções acerca da realeza 

africana. Queria também que a turma utilizasse outra forma de linguagem que não apenas a 

fala para expressar suas idéias e, por fim, pretendia observar como a classe iria portar-se ao 

ter que manusear a argila, devido a sua tonalidade escura, e se haveria ou não algum tipo de 

resistência quanto a esse contato e, por conseguinte, à produção de esculturas de cor escura.  

Para essa experiência, dividi a turma em dois grupos e realizei o momento sem a 

presença da professora. Tomei essa decisão, primeiro, porque queria acompanhar com mais 

atenção suas reações e/ou manifestações quanto à história e as produções artísticas relativas à 

mesma. Segundo, porque teria oportunidade de saber dos/as estudantes se tinham 

conhecimento de práticas racistas em sala de aula ou em outros espaços da escola. De fato, 

como suspeitava, as crianças confirmaram a existência de racismo entre os colegas de sala, 

diferentemente do que havia sido dito na presença da docente.  

Essa atividade foi dividida em três momentos. Num primeiro, pedi que os/as 

estudantes ficassem sentados, fechassem os olhos e tentassem imaginar as cenas do conto que 

iria narrar. Para desenvolver esse momento, inspirei-me na Sociopoética, que é um método de 

pesquisa e aprendizagem que tem dentre seus objetivos impedir “o corte da cabeça do resto do 

corpo, da intuição, da sensualidade e da sexualidade e a separação entre conhecimento e 

aprendizagem” (GAUTHIER, 1999, p. 53 apud SOARES & PETIT, 2001). Observei que 

grande parte das crianças participou desse momento de relaxamento, ao passo que outras, 

entretanto, ficaram de olhos abertos, sorriam e até observavam aqueles colegas que estavam 

concentrados na atividade.  

Ao finalizar a narrativa do conto nigeriano, lancei algumas indagações ao grupo 

com o intuito de perceber, primeiramente, o que haviam entendido acerca do conto e se 

haviam percebido que essa história dava-se no continente africano, pois o mesmo não 

apresenta a África como local da história, mas fazia referências a deusas africanas em 

momentos nos quais dizia que “havia uma princesa de extraordinária beleza chamada Okpija. 

Sua pele era tão macia quanto a lã. Seus olhos brilhavam como dois diamantes. Era tão bonita 

que as deusas africanas a invejavam, pois ela recebia muitos elogios e era galanteada por 

todos os homens”. Somente no final do conto é que o autor cita a África, dizendo que “até 

hoje, nessa região da África, existe uma espécie de peixe que dizem serem os descendentes 

de Okpija, pois possuem características parecidas com as de seres humanos, como dentes e 
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glândulas que lembram o formato de seios”. (IKECHUKWU, 2006, p. 31-38). Quando 

indaguei sobre o local da história, a grande maioria das crianças indicou a África, mas houve 

quem citasse a Amazônia, resposta não aceita pelos demais alunos/as.  

Em um segundo momento, solicitei então que usassem a argila para representar a 

história, esclarecendo que poderiam fazer qualquer imagem que se referisse à História de 

Okpija. Nesse momento, observei que a grande maioria da turma ficou incomodada em ter 

que tocar a argila. Diziam não quererem sujar as mãos, pois a mesma era escura e feia, e que 

não conseguiriam construir os personagens da história. Disse-lhes então que antes de voltarem 

à sala de aula todos/as iriam lavar as mãos, o que pareceu tranqüilizá-los, mas também houve 

quem não manifestou rejeição à argila e logo deu início à produção de esculturas. À medida 

que alguns estudantes construíam os personagens, outros logo passaram a observar, de modo 

que começaram a elogiar as produções dos colegas e até chamavam minha atenção para que 

eu olhasse. Por sua vez, outros diziam que as esculturas eram feias, o que motivou alguns 

desentendimentos entre eles/as. 

Em alguns momentos, tive que intervir ao perceber esses conflitos entre a turma, 

de modo que argumentava que não havia nenhuma disputa ou concurso para eleger o mais 

bonito e que me interessava em ver que tipo de produções artísticas eles/as eram capazes de 

realizar. No entanto, percebi que a estética é um tema presente no cotidiano daquelas crianças, 

fazendo mesmo com que alguns estudantes deixassem de participar de certas atividades que 

envolviam produções artísticas. Durante as atividades os/as estudantes perguntavam-me: “Tia, 

tá bonito?”. Todavia, acredito que, devido à tonalidade escura da argila, alguns estudantes 

tenham-na associado à pele negra e tenham resistido à produção de imagens escuras.  

Num terceiro momento, observou-se que, dos 22 estudantes que participaram do 

anterior, apenas 08 produziram esculturas. Os demais argumentaram que não sabiam fazer o 

que fora proposto ou, mesmo quando faziam, manifestavam que estes estavam feios e logo em 

seguida destruíam suas obras, sendo as seguintes imagens confeccionadas expostas ao grupo: 

a)  dos 05 personagens homens, 02 foram confeccionados com coroas e estavam sentados 

em tronos ao lado da princesa, pois, segundo seus autores/as, ao casar-se com uma 

princesa tornavam-se príncipes;  

 



 53

                                      
Figura 18 – Príncipe 1                               Figura 19 – Príncipe 2                                Figura 20 – Príncipe 3 
 

 
                                                        Figura 21 – Príncipe 4 
 

b) das 03 princesas produzidas, 01 portava coroa, mas todas elas possuem cabelos 

longos, sendo que uma delas estava sentada num trono; 

 

                                             
Figura 22 – A princesa e dois príncipes.                                                           Figura 23 – A princesa. 



 54

 
                                                                 Figura 24 – A princesa 2. 
 

c) Ainda foram produzidas imagens dos três peixes representando os três homens e uma 

cabana, que, segundo seu autor, serviu para que descansarem durante a viagem. 

 

                                       
Figura 25 – Os três peixes.                                                                         Figura 26 – A cabana.  
 

Esse conto nigeriano teve sua publicação em 2006 por Ikechukwu na obra 

Oluoma. No entanto, como tinha intenção de que as crianças manifestassem suas concepções 

sobre o ser negro decidi não mostrá-la, pois tive receio que as imagens pudessem induzi-las 

ao tentar reproduzir imagens semelhantes às que teriam tido acesso.        

 

4.3.1. Algumas análises. 

 

Havia uma excessiva preocupação por parte das crianças quanto à estética; repetia-

se a referência da realeza eurocêntrica quanto ao uso de coroas, tronos e mulheres com 

cabelos lisos; rejeitavam o contato com a argila sob a alegação de que esta é escura. As 

crianças não rejeitaram a existência da realeza africana. 
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4.4. Terceira Intervenção: 1ª situação de testagem, etapa de pré-teste. 

 

Ao finalizar as atividades da segunda intervenção, informei à professora que a 

nossa próxima tarefa versaria sobre a história de um Rei negro que fora escravizado e trazido 

para Minas Gerais. Ela, por sua vez, disse-me que, devido à proximidade do mês de 

novembro, estudaria com a turma uma matéria do livro didático de geografia que apresentava 

as heranças culturais dos negros na Bahia. Propus-me a ajudá-la a planejar essa atividade e 

ela me respondeu que era uma tarefa pequena e não havia um aprofundamento da mesma por 

esse livro e que a minha intervenção junto às crianças estava permitindo mais informação à 

turma. Em seguida, passei-lhe o planejamento da próxima atividade e, mais uma vez, pedi 

que fizesse algumas sugestões ou críticas, mas a professora disse que eu poderia fazer como 

desejasse. 

 Como havia percebido que grande parte da turma havia rejeitado, durante a 

segunda intervenção, o contato com a argila, decidi então tentar outra forma de linguagem 

artística. Propus à turma que realizasse uma pintura coletiva para expor suas concepções e/ou 

noções sobre o ser negro tendo como base a África. Julguei necessário desenvolver essa 

atividade porque durante a realização da primeira intervenção observei que as crianças 

reportavam-se a esse continente somente pelo viés da escravidão.  

Para realizar esse momento, dividi os 26 alunos/as presentes em equipes de três 

e/ou quatro crianças para que respondessem a oito questionamentos acerca do continente 

africano por meio de pinturas coletivas. Entreguei para cada grupo pincéis, um jogo de tintas 

e uma folha de papel madeira. Ainda informei que as produções das equipes seriam expostas 

ao “grupão”, o que levou algumas crianças a procurarem-me dizendo que não queriam 

apresentar a pintura, pois as mesmas estavam feias e/ou tinham vergonha. Nesse momento, 

esclareci que seria apenas uma apresentação à turma para que todos pudessem conhecer as 

pinturas das demais equipes. Todavia, não sei até que ponto essa informação tranqüilizou-as. 

Expliquei aos grupos que eles deveriam usar as tintas para construir pinturas e 

assim responder à questão de cada cartaz.  Disse que se houvessem conflitos o grupo deveria 

pensar coletivamente as soluções e evidenciei ainda que cada participante poderia pintar o 

que desejasse para responder às indagações formuladas, sem precisar de autorização dos 

demais colegas, mas o ideal era que o grupo entrasse em acordo quanto ao que pintar. Alguns 

grupos desentenderam-se quanto ao que pintar, pois, em geral, um dos membros queria 

determinar o que deveria ser pintado pelos demais. Isso fazia com que me chamassem para 

resolver o conflito e eu voltava a apresentar as regras para a execução daquela atividade. 
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Para a análise desse material, fiz um confronto entre a produção artística, a fala 

das crianças ao apresentarem suas pinturas e as respostas dadas pela turma a cada indagação 

presente nos cartazes. Como tinha também o interesse de que todas as crianças pudessem 

expor o que pensavam sobre cada tema proposto nas pinturas e também sobre outras questões 

relacionadas ao Continente Africano, ao final das apresentações, fiz outras indagações à 

turma. 

Após desenvolver esse momento por meio de pintura coletiva, avaliei que essa 

técnica possibilitou às crianças expressarem uma grande riqueza de informações sobre a 

África e seus habitantes. Com esses dados em mãos, decidi colocar essa temática em situação 

de testagem, o que seria realizado na nona intervenção. Daria então continuidade ao estudo 

do referencial literário de base africana e afrodescendente com a turma e, posteriormente, iria 

solicitar que elas realizassem outra pintura coletiva. Teria, portanto, condições de comparar 

essas duas pinturas e assim verificar se as crianças haviam conseguido ou não produzir novos 

conceitos sobre o ser negro. 

As produções foram apresentadas na seguinte ordem de respostas às questões: 

Primeiro: O que é África? 

As crianças criaram um cartaz contendo os elementos: sol; nuvens; estrela; 

árvores; três círculos pintados com azul e verde; uma única pessoa que apresentava cabelos, 

braços e pernas pintados de branco, olhos vermelhos, peito e barriga sem pintura (fundo do 

papel madeira) com quatro pontos vermelhos. Os membos da equipe escreveram seus nomes. 

 

 
  Figura 27 – Cartaz O que é África? 
 

As respostas do grupo foram: “Ilha”, “planetas com estrelas e uma casa”. Ao 

apresentar-se o cartaz, a turma falou sobre “floresta”, “ilha” e “um continente de pessoas 

negras, um continente africano”. 

Segundo: Onde fica a África? 
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As crianças criaram um cartaz contendo os elementos: três corações contornados 

de vermelho e, em cada um, o nome das participantes da equipe; um círculo pintado de azul 

composto por outros sete círculos verdes menores e inúmeros pontos pintados de diversas 

cores. 

 

 
  Figura 28 – Cartaz Onde fica África? 
 

As respostas do grupo foram: “Na Amazônia, na Terra, é o pulmão do mundo e 

tem as estrelas do Brasil”. Ao apresentar-se o cartaz, a turma falou que “Na Amazônia, é o 

pulmão do mundo”. 

Terceiro: Quem são os habitantes da África? 

As crianças criaram um cartaz contendo os elementos: a palavra negros, uma 

árvore, 12 bonecos totalmente pintados de preto representando pessoas, um círculo azul 

contendo sete outros círculos verdes, um desenho na posição horizontal pintado com azul-

escuro, verde, amarelo e branco e uma mulher e um homem negros portando coroas. Apenas 

dois membros da equipe colocaram seus nomes. 

 

 
  Figura 29 – Cartaz Quem são os habitantes da África? 
 

As respostas do grupo foram: “Rei e rainha, pessoas trabalhando”. Ao apresentar-

se o cartaz, a turma falou: “os negros, os índios, os africanos negros, habitantes negros”. 
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Quarto: O que as pessoas fazem na África? 

As crianças criaram um cartaz contendo palavras associadas a desenhos: ao lado 

de grama e uma árvore e três frutas, escreveram “plantam, comem frutas”; próximo a uma 

casa e duas pessoas (uma maior e outra menor, ambas com braços e pernas brancas, cabelos 

amarelos, olhos azuis sem nariz e boca vermelha), escreveram “trabalham”; acima de um 

círculo verde e azul, escreveram “o mundo da África”. Desenharam também a representação 

de um homem com corpo pintado de branco e verde, cabelos, olhos, nariz e boca verdes, mas 

pele da cor do papel madeira. Ao lado desse homem está um quadrado azul preenchido com 

linha também na cor azul. 

 

 
   Figura 29 – Cartaz O que as pessoas fazem em África? 
 

As respostas do grupo foram: “Plantam e trabalham”. Ao apresentar-se o cartaz, a 

turma falou “vivem trabalhando, pegando flores, plantando, comendo, colhendo, regando as 

plantas, têm caçadores, pegam comida, ajudam-se, colhem frutas e vegetais, compram 

alimentos, comem arroz, pegam água, pescam e vendem frutas”. 

Quinto: O que existe na África? 

As crianças criaram um cartaz contendo os elementos: sol, nuvens, aves brancas e 

pretas, duas árvores, três flores, uma casa e um lago. A equipe escreveu seu nome no cartaz. 

 

 
      Figura 30 – Cartaz O que existe em África? 
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As respostas do grupo foram: “Árvores, mar, flores, pássaros e casas”. Ao 

apresentar-se o cartaz, a turma falou: “riachos, rios, negros, cachoeiras, animais, plantações, 

árvores, plantas, flores, casas, frutas, rei e rainhas, matas, floresta, lagos, peixes e 

estrangeiros”.  

Sexto: De que se alimentam as pessoas que vivem na África? 

As crianças criaram um cartaz contendo nomes de alimentos ao lado de desenhos 

de banana, peixe, caju, frango, uva, arraia, acarajé apimentado e maçã. Ao lado estão os 

nomes dos autores dessa pintura. 

 

 
     Figura 31 – Cartaz De que se alimentam as pessoas que vivem na África? 
 

As respostas do grupo foram: “banana, caju, frango, peixe, acarajé apimentado, 

maçã, uva e arraia”. Ao apresentar-se o cartaz, a turma falou: “animais, milho, vatapá, caruru, 

acarajé, peixes, banana, pé-de-molegue, abacaxi, frutas, maçã, manga, laranja, goiaba”. 

Sétimo:  Como se vestem os habitantes da África? 

As crianças criaram um cartaz contendo três desenhos de mulheres. A primeira, 

apresenta-se com cabelos pretos, vestido brancos, sapatos brancos e vermelhos, pulseira, 

cinto amarelo e preto, pele da cor do papel madeira, olhos azuis, nariz preto e boca vermelha; 

a segunda com cabelos amarelos, blusa branca e saia da cor do papel madeira, braços pretos, 

rosto com contornos vermelhos, olhos azuis, nariz preto e boca vermelha e a terceira com 

pele e cabelos negros, vestido vermelho, sobrancelha e nariz pretos, olhos azuis, a mesma 

estava ao lado de uma árvore. 
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  Figura 32 – Cartaz Como se vestem os habitantes da África? 
 

As respostas do grupo foram: “é uma mulher sentada com vestido, uma pulseira, 

um cinto, uma sandália”. Questionei a turma e não houve resposta. 

Oitavo: Como vivem aqueles que estão em África? 

As crianças criaram um cartaz contendo os elementos: sol, nuvens, um homem 

todo branco andando por grama verde um carro vermelho sobre uma linha azul que dá a idéia 

de água e um círculo azul com o interior preenchido por quatro meio círculos. 

 

 
     Figura 33 – Cartaz Como vivem aqueles que estão em África? 
  

As respostas do grupo foram: “tem sol, nuvens, um carro andando pela praia, tem 

gente”. Ao apresentar-se o cartaz, a turma falou: “elas trabalham, as pessoas caçam e pescam 

animais”. 

Houve ainda perguntas feitas à turma que não foram contempladas pelas pinturas, 

mas respondidas pela turma: 

a) Quais as religiões das pessoas que vivem na África? Respostas: “Candomblé, capoeira 

e instrumentos”; 

b) Como são as pessoas que vivem na África? Respostas: “Negras, favelados, africanos, 

reis e rainhas; 
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c) Onde moram as pessoas que vivem na África? Respostas: “Favelas, casas, casa de 

madeira, casa de palha, casa de tijolo, casa de cimento”. 

 

4.4.1. Algumas análises a partir do imaginário das crianças acerca da África. 

 

Houve a associação entre Amazônia e África, o que talvez possa vir a revelar que 

a presença indígena equivalha à presença de comunidades vivendo em condições de 

inferioridade organizacional e tecnológica na África. O lugar da África é apresentado como 

um local isolado com muitos animais e recursos naturais (água, plantas, árvores, pessoas) 

onde as edificações restringem-se a casas, creio que reforçando essa idéia de comunidade. 

Quanto às pessoas que moram na África, estas são apresentadas por meio de características 

físicas tais como cabelos pretos e amarelos, olhos azuis, nariz preto e verde, bocas vermelhas 

e verdes e peles negras, brancas e marrons, o que pode revelar que algumas crianças supõem 

a presença de diversos grupos étnicos nesse continente. 

Quanto aos trabalhos das pessoas que moram na África e ao que existe nesse 

continente, as respostas evidenciaram apenas as áreas da pesca e agricultura, o que talvez 

signifique que, para os estudantes, a África venha a ser um lugar distante dos avanços 

tecnológicos. Observou-se o surgimento de um fenômeno significativo por parte das crianças 

quando indagados sobre como são as pessoas que vivem na África: é apresentada pela 1ª vez 

a idéia da África relacionada à miséria. No entanto, a presença da realeza negra nessas 

pinturas pode demonstrar que o imaginário dos/as estudantes está sendo desestabilizado a 

partir da aproximação com a literatura africana e afrodescendente trazidas por essa pesquisa.  

Durante a conversa com a equipe que fez a pintura coletiva sobre a alimentação e 

as religiões das pessoas que viviam na África, a professora interveio dizendo: “Eles 

estudaram, na semana anterior, sobre as heranças culturais dos africanos na Bahia”. Tal 

informação levou-me a ficar mais atenta à produção artística e fala das crianças para tentar 

identificar até que ponto aquele estudo poderia ter provocado algumas influências sobre a 

atividade proposta. 
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4.5. Quarta Intervenção. 

 

Para a execução da quarta atividade, tratei da História do Rei Galanga, conhecido 

como Chico Rei18, o qual teve seu reinado invadido pelos portugueses e fora trazido com sua 

família e outras pessoas de seu grupo para o Brasil na condição de escravos.  

Para a contação dessa história, baseei-me no paradidático Chico Rei, escrito por 

Renato Lima (2006). Todavia, não expus o mesmo à turma com receio de que suas imagens 

induzissem-nos e que, de alguma forma, falseasse o imaginário das crianças acerca de uma 

possível realeza negra. Por outro lado, ainda, essa história não explicava as motivações dos 

portugueses para invadir a África. Diante dessa situação, resolvi escrever um texto intitulado 

Rei Galanga. Nesse texto pude acrescentar algumas informações que julguei necessárias para 

que as crianças e a professora desmistificassem a História dos povos africanos. Decidi 

trabalhar dessa maneira para tentar responder ao questionamento feito por uma menina 

quando da realização da primeira intervenção, a qual me lançou a seguinte indagação: “Por 

que mesmo que os morenos foram escravizados pelos brancos?”. Nessa história apresento o 

papel assumido pela Igreja Católica enquanto colonizadora das terras brasileiras frente ao 

processo de escravização dos povos africanos. Tinha por interesse desmistificar a idéia da 

África como um continente sem história anterior à invasão portuguesa e apresentar a Igreja 

Católica como primeira apoiadora e financiadora de tamanha atrocidade contra o Continente 

Africano. Com a apresentação da História do Rei Galanga, teria oportunidade ainda de 

apresentar à classe e docente, por meio da existência dos Orixás junto ao Candomblé e a 

Umbanda, alguns princípios da cosmovisão africana. 

Dividi a história em sete cenas e pude expor à professora e aos estudantes alguns 

elementos da História da África a partir de suas contribuições culturais e tecnológicas à 

humanidade. Evidenciei ainda quais interesses mercantilistas Portugal e outros povos 

possuíam para promover invasões, pilhagens e dar início ao processo de escravização dos 

povos africanos, levando-os para os mais diversos lugares, em especial, para o Brasil.  

Entreguei para cada estudante e professora uma cópia desse material e passei a ler 

a história sem fazer nenhum tipo de comentário. Queria observar de que modo alunos e 

docente iriam portar-se frente à narrativa e também evitar possíveis induções às tarefas que 

seriam propostas em sala de aula. Ao final da leitura, formei grupos com três alunos/as cada e 

solicitei que voltassem a ler a história e tentassem produzir ilustrações. Após recolher as 

                                                 
18 Nome dado ao Rei Galanga após ser batizado pela Igreja Católica em Minas Gerais. 
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mesmas, passei a conversar com a turma para verificar o que os/as estudantes e a docente 

haviam entendido sobre a História do Rei Galanga.  

Dei início à leitura da história com o seguinte trecho da cena 01:  

 

Para dar início ao tráfico dos povos africanos, Portugal recebeu apoio da 
Igreja Católica e assim passou a prender, vender e aprisionar os povos 
negros da África. Muitos cientistas da Europa, que eram brancos, usavam 
idéias falsas para afirmar que as pessoas negras eram pessoas ruins, 
inferiores e sem alma e, assim, contribuíram para que os povos africanos, 
que eram negros, fossem tratados com total desrespeito. Assim iniciou-se à 
destruição dos povos africanos, sendo famílias destruídas, homens, 
mulheres, adolescentes e crianças negras aprisionados, torturados e mortos 
pelos mais diversos povos da Europa, como os portugueses, espanhóis, 
holandeses, franceses etc. (APÊNDICE). 

 

Nesse momento, a docente interveio com a seguinte frase: “Valha-me Deus! 

Porque isso não vem escrito nos livros de História que a gente ensina para as crianças? A 

partir do comentário, respondi: “Nem sempre quem faz os livros tem interesse em contar o que 

de fato aconteceu com os povos africanos, nem sempre se quer que seja contado a verdade!”.  

Observei que as crianças apresentaram resistência para a produção dos desenhos. 

Mais uma vez notei que havia, por parte das mesmas, uma preocupação exarcebada com a 

estética, pois acreditavam que os desenhos seriam apresentados para a turma, como fora feito 

na atividade de pintura coletiva. Porém, após esclarecer que isso não ocorreria, algumas 

meninas deram início aos desenhos, mas outros/as estudantes simplesmente argumentaram 

que não sabiam desenhar e não realizaram a atividade. Essa falta de interesse pela produção 

de desenhos preocupou-me e cheguei a pensar que os/as estudantes não tinham entendido a 

história ou mesmo que os fatos trazidos pela narrativa não tivessem causado nenhum tipo de 

dúvida, questionamento ou inquietação quanto à história dos povos africanos, idéia essa que 

foi gradualmente descartada à medida que dei início ao debate19 sobre a História do Rei 

Galanga. 

Durante o debate, a turma evidenciou que havia entendido muito das questões 

apresentadas na História do Rei Galanga. Quando estava explicando que os povos africanos 

eram presos em suas tribos e colocados em caravelas para serem transportados para o Brasil e 

as estratégias utilizadas pelos povos africanos para conseguirem comprar suas alforrias e 

libertarem-se da condição de escravos, uma menina disse: “Tia, é como se fosse um seqüestro 

e depois tinha que pagar o resgate, não é?”. Concordei dizendo a ela que sim. 

                                                 
19 Para esse momento, elaborei dezoito questões e, à medida que eles manifestavam suas respostas, anotava-as no 
quadro, contando com a ajuda professora para esse registro.  
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Para questionar as crianças sobre a religião de Galanga, fiz a seguinte proposição: 

“Na religião Católica tem os santos. Mas na religião de Galanga não tem. Quais são os seres 

da religião de Galanga que protegem as pessoas e o universo?” Em seguida, alguns alunos/as 

responderam Candomblé. Suspeitei que elas tivessem citado o Candomblé influenciados pelo 

que haviam estudado com a professora sobre as heranças dos povos africanos, o que me levou 

a verificar quais conteúdos o livro de geografia da turma trazia sobre os povos africanos. Este 

apresenta a Herança Africana ao discutir o tema Famílias e modos de vida, citando como 

exemplos o modo de vestir e o acarajé, o Afoxé como um cortejo africano e a Congada dentro 

das festas e danças.  

Elaborei essa questão sobre a religião a partir da cena cinco que havia lido para 

elas, que foi a seguinte: 

 

Como os costumes da religião de Galanga eram diferentes dos costumes da 
Igreja Católica, ele e todos os africanos passam a ser perseguidos e 
considerados como pessoas ruins, que tinham contato com o mal, o que não 
era verdade. Com o tempo, negras e negros africanos foram conhecendo os 
santos da Igreja Católica, como Jesus, Nossa Senhora, Santo Antônio, São 
Jorge e passaram a respeitá-los. Mas assim como Galanga, os demais 
africanos foram espertos e encontraram um modo de continuar suas 
religiões e não serem tão perseguidos, que foi o seguinte: eles escolhiam 
alguns santos da Igreja Católica para simbolizar os seus orixás, por 
exemplo, faziam de conta que São Jorge era Ogum, um orixá valente e 
guerreiro; Santa Bárbara era Iansã, um orixá mulher que cuidava do 
Universo; Nossa Senhora era Iemanjá, um orixá que protegia a maternidade; 
Santo Antônio era Exu, um orixá que protegia a fala e as casas das pessoas; 
Jesus Cristo era Oxalá, um orixá que protegia as pessoas e suas famílias. 
Dessa forma, as pessoas da Igreja Católica passaram a acreditar que negros 
e negras tinham mudado de religião, mas não era verdade, pois os povos 
negros continuavam a respeitar e praticar suas religiões. (APÊNDICE). 

 

4.5.1. Algumas análises. 

 

Em primeiro, constatou-se um fenômeno revelador por parte da docente quando 

fala: “Valha-me Deus!”. “Porque isso não vem escrito nos livros de História que a gente 

ensina para as crianças?”. Essa fala vem a  evidenciar a formação deficiente da mesma 

quanto aos conflitos religiosos e étnico-raciais que envolveram a História da África,  de 

Portugal e do Brasil. 

Em segundo, novamente evidenciou-se a preocupação por parte da turma com 

relação a questões estéticas. As crianças conseguiram expor melhor o que haviam aprendido 

quando tiveram oportunidade de falar. 
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Em terceiro, o desconhecimento por parte dos/as estudantes quanto à presença dos 

Orixás nas religiões de matriz africana, o que pode constituir-se como algo favorável para o 

estudo dos mesmos. Creio, ainda, que houve, por parte de algumas crianças, resistência a 

desenhar os personagens da história como pessoas negras.  

Abaixo, apresento desenhos produzidos pelas crianças e que julgo serem 

expressivos acerca do que entenderam sobre as cenas da História que criei sobre o Rei 

Galanga: 

 

CENA 1: A África é o berço da civilização. A África é portadora de alguns 
dos maiores avanços em tecnologia da história, podemos citar, por exemplo: 
agricultura, criação de gado, comércio, mineração e metalurgia, escrita, 
arquitetura e engenharia, medicina, dentre outras áreas. Os povos africanos 
desenvolveram tecnologias muito eficientes para trabalhar com o cobre, 
bronze, ferro e aço. Esses conhecimentos sobre os metais eram produzidos e 
praticados dentro das famílias e, assim, seguiam de geração a geração. Os 
portugueses tinham interesse em se apoderar desses conhecimentos 
produzidos pelos diversos povos da África para poderem tornar-se uma 
grande potência econômica, de modo que passaram a disseminar a guerra 
entre as tribos africanas e assim deram início ao tráfico humano. Para dar 
início ao tráfico dos povos africanos, Portugal recebeu apoio da Igreja 
Católica e assim passou a prender, vender e aprisionar os povos negros da 
África. Muitos cientistas da Europa, que eram brancos, usavam idéias falsas 
para afirmar que as pessoas negras eram pessoas ruins, inferiores e sem 
alma e, assim, contribuíram para que os povos africanos, que eram negros, 
fossem tratados com total desrespeito. Assim iniciou-se à destruição dos 
povos africanos, sendo famílias destruídas, homens, mulheres, adolescentes 
e crianças negras aprisionados, torturados e mortos pelos mais diversos 
povos da Europa, como os portugueses, espanhóis, holandeses, franceses 
etc. (APÊNDICE). 
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Figura 34 – Conhecimentos em família                                                         Figura 35 – Rei Negro 3 
 

CENA 2: Muitas Rainhas e Reis africanos foram aprisionados e levados 
para os mais diversos lugares, dentre eles o Brasil. Os mercadores de 
escravos iam à África e aprisionavam homens e mulheres, tirando-os de 
suas famílias. Essas pessoas eram colocadas em grandes navios com velas 
de pano grosso, chamados caravelas, que atravessavam os mares movidos 
pelos ventos. Esses navios passaram a ser chamados de Navios Negreiros. 
Chegando ao Brasil, esses homens e mulheres eram vendidos como se 
fossem animais. Muitas dessas pessoas nunca mais viram seus parentes. 
Num desses navios veio o Rei Galanga, Rei de uma tribo do Congo (uma 
região do Centro da África). Ele, sua família e várias pessoas da sua 
comunidade      foram presos pelos mercadores e trazidos para o Brasil. A 
viagem era longa, homens, mulheres e até as crianças que eram 
escravizadas vinham nos porões dos Negreiros, todos amontoados e mal 
alimentados. O Rei Galanga tinha mulher e filhos, mas durante a viagem, 
todos eles foram morrendo e só restou um de seus filhos, Muzinga. Galanga 
e seu filho Muzinga foram levados para Minas Gerais e comprados pelo 
Major Augusto, que era dono de uma das maiores minas de ouro de Vila 
Rica, a Mina Encardideira. O Rei Galanga não era católico, mas foi 
batizado por ordem do Major Augusto e passou a ser chamado de Francisco 
e, posteriormente, seu povo passou a chamá-lo de Chico Rei. (APÊNDICE). 
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Figura 36 – Negros                                        Figura 37 – Casal da Realeza         Figura 38 – Batismo de Chico Rei 
 

                                                                             
Figura 39 – Invasão                                                                                                   Figura 40 – Casal da Realeza 2 
 

CENA 3: Negros e negras trabalhavam muito nas minas, tirando o ouro que 
era vendido pelos seus donos, chamados de Senhores de Escravos. Os povos 
africanos não aceitaram viver como escravizados, daí que planejaram 
muitas fugas e revoltas. Os escravos que fugiam, escondiam-se nas matas. 
Alguns grupos de escravos fugidos fundavam pequenos povoados e esses 
lugares foram chamados de Quilombos. Lá, tentavam ter uma vida com 
liberdade, praticar e preservar hábitos culturais referentes a religiosidade, 
danças, alimentação, produção de instrumentos musicais e armamentos etc. 
O Rei Galanga e as pessoas de sua tribo viviam em uma região rica em ouro 
e outras pedras preciosas, de modo que esse grupo já sabia como se 
trabalhava com metais preciosos e, assim, foram obrigados a trabalhar na 
região das minas. Os portugueses sabiam que o grupo do qual Galanga fazia 
parte tinha grandes conhecimentos sobre como encontrar e refinar ouro e 
pedras preciosas, mas Galanga e seus amigos não aceitavam ser escravos e 
passaram a esconder algumas pepitas de ouro para tentar comprar suas 
cartas de alforrias. Ele conseguiu comprar a sua carta de alforria e a de seu 
filho e ainda ajudou outros homens e mulheres africanas: juntou dinheiro e 
passou a comprar suas alforrias, tornando-as pessoas novamente livres. 
(APÊNDICE).  
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    Figura 41 – Quilombo 

                              
Figura 42 – Trabalho Forçado                                                  Figura 43 – Negros na Igreja Católica 
 

CENA 4: Naquele tempo, Galanga e todas as pessoas negras eram 
obrigadas a ser da religião católica, tinham que freqüentar a igreja e rezar 
como determinavam os padres. Os povos da África não eram católicos e 
foram proibidos de praticar aqui suas religiões. Para o Brasil, foram trazidos 
milhares de africanos das mais diversas partes do Continente Africano e 
essas mulheres e homens africanos tinham outras formas de reverenciar a 
presença de Deus. Os portugueses destruíam as matas, aprisionavam os 
índios, caçavam os animais, poluíam os rios e mares, mas Galanga 
acreditava que a natureza era sagrada, daí que tudo que havia na terra, no 
céu e nas águas tinha que ser respeitado, porque tinha sido criado por 
Olorum (Deus). Os povos africanos usavam os tambores e a dança para 
pedir proteção e agradecer as bênçãos recebidas de Olorum (Deus). Eles 
também acreditavam que Olorum (Deus) havia criado alguns seres para 
protegerem as pessoas e o Universo, os Orixás. (APÊNDICE). 
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Figura 44 – Índio                                                                               Figura 45 – Caça 
 

                                                       
Figura 46 – Negros na Igreja 2                                                                            Figura 47 – Negros na Igreja 3 
 

CENA 5: Como os costumes da religião de Galanga eram diferentes dos 
costumes da Igreja Católica, ele e todos os africanos passam a ser 
perseguidos e considerados como pessoas ruins, que tinham contato com o 
mal, o que não era verdade. Com o tempo, negras e negros africanos foram 
conhecendo os santos da Igreja Católica, como Jesus, Nossa Senhora, Santo 
Antônio, São Jorge e passaram a respeitá-los. Mas assim como Galanga, os 
demais africanos foram espertos e encontraram um modo de continuar suas 
religiões e não serem tão perseguidos, que foi o seguinte: eles escolhiam 
alguns santos da Igreja Católica para simbolizar os seus orixás, por 
exemplo, faziam de conta que São Jorge era Ogum, um orixá valente e 
guerreiro; Santa Bárbara era Iansã, um orixá mulher que cuidava do 
Universo; Nossa Senhora era Iemanjá, um orixá que protegia a maternidade; 
Santo Antônio era Exu, um orixá que protegia a fala e as casas das pessoas; 
Jesus Cristo era Oxalá, um orixá que protegia as pessoas e suas famílias. 
Dessa forma, as pessoas da Igreja Católica passaram a acreditar que negros 
e negras tinham mudado de religião, mas não era verdade, pois os povos 
negros continuavam a respeitar e praticar suas religiões. (APÊNDICE). 
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Figura 48 – São Jorge                                         Figura 48 – O Homem rezando                         Figura 49 – Negro 
 

                                              
Figura 50 – Santo Expedito                   Figura 51 – Conhecendo os Santos            Figura 52 – Família de Negros 
 

CENA 6: Como as pessoas negras eram proibidas de praticar sua religião, 
elas encontraram uma maneira diferente de dançar e tocar os instrumentos 
musicais para Olurum (Deus) e para os orixás sem que fossem tão 
perseguidos. Eles criaram a capoeira, que tinha passos de luta e de dança da 
religião e assim conseguiam manter suas tradições. Essa era, portanto, uma 
forma de resistência, ou seja, de não deixarem acabar sua cultura e religião. 
Mesmo com todas essas estratégias para conseguirem praticar suas 
religiões, os negros eram proibidos de freqüentarem a igreja dos brancos e 
assim, Galanga juntou-se a outros negros e criou uma organização chamada 
de Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Essa era 
formada por pessoas que se consideravam irmãos e ajudavam-se na vida 
difícil que levavam em terras brasileiras. As irmandades tinham como 
objetivo comprar alforrias, defender escravos, ajudar viúvas negras e fazer 
com que outros negros libertassem-se fugindo ou pela compra de suas 
alforrias. Essa Irmandade funcionava dentro da Igreja de Santa Efigênia do 
Alto da Cruz, em uma colina. (APÊNDICE). 
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Figura 53 – Cruz                                  Figura 54 – Capoeira                                     Figura 55 – Dança na Religião 
 

                                     
Figura 56 – Solidariedade entre Negros                                                                Figura 57 – Instrumentos 
 

CENA 7: Galanga foi batizado pela Igreja Católica a mando do Major 
Augusto e depois recebeu um outro nome, sendo chamado Francisco, mas o 
seu povo passou a chamá-lo de Chico Rei. Os povos negros e descendentes 
de africanos criaram muitas festas para reverenciar seus reis e rainhas, por 
exemplo a Festa de Reizado e Maracatu (acontecem no Ceará e em Recife), 
as Congadas (reverência aos reis do Congo e ocorrem no Ceará e em outros 
lugares do país, como Recife e Minas Gerais), Lundu (festa realizada em 
Belém, Manaus e também no Rio de Janeiro), mas existem muitas outras 
festas. (APÊNDICE). 
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                          Figura 58 – Rio de Janeiro 
 

4.6. Quinta Intervenção. 

 

Quando cheguei à sala de aula na semana seguinte para dar início a mais uma 

intervenção, a professora logo me procurou dizendo: “Eu fiquei chocada em saber que a 

Igreja Católica autorizou a escravização dos africanos, contei até na minha casa, falei da 

História do Chico Rei e perguntei à minha sobrinha que faz o ensino médio se ela conhecia 

essa história e ela me respondeu não ter estudado nada nesse sentido. Foi muito bom saber 

dessa história!”. Então disse a ela que a História de Chico Rei é apenas uma das muitas 

histórias que tratam da realeza negra e que ainda estudaríamos outras. Ela me respondeu 

então: “Eu mesma pensava que os povos africanos eram pobres, não tinham como sobreviver 

na África e que devido a essa condição foram facilmente aprisionados e trazidos para o 

Brasil”. Essa fala da docente vem evidenciar o pensamento de Cunha Jr. quando trata da 

forma como vem se dando o processo de formação desse grupo: “O principal problema 

encontrado no processo de ensino e aprendizagem da História Africana não é relativo à 

história e à sua complexidade, mas é com relação aos preconceitos adquiridos num processo 

de informação desinformada sobre a África” (1999, p. 08).  

Disse então à referida professora que em nossa próxima sessão de estudos eu iria 

ler um texto que trazia algumas informações sobre a participação da Igreja Católica no 

processo de escravização dos povos africanos, bem como outras questões. 

A professora de informática e eu planejamos algumas atividades em que crianças e 

professora pudessem acessar a Internet e conhecer sites e outros meios (como vídeos, jogos, 

imagens, mapas) que falam sobre a África e até alguns sites criados com o apoio do MEC 

para contribuir para a aplicação da Lei nº. 10.639/03.  Busquei realizar tal momento nesse 

ambiente também porque tinha conhecimento do quanto as crianças gostavam de manusear os 

micros e navegar na Internet. 
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Com essas atividades junto aos computadores, pretendia continuar apresentando 

alguns princípios da Cosmovisão Africana a partir da relação entre animais, vegetais e o ser 

humano como elementos criados pela vontade de Olodumarê (Deus supremo), enquanto seres 

sagrados. O ser humano, na Cosmovisão Africana, não está em posição superior frente aos 

animais e vegetais. Todos os seres vivos foram criados para estabelecerem a vida de forma 

harmônica, numa relação de respeito, cumplicidade e reverência a Olodumarê. Cada vez que 

um animal, vegetal ou ser humano é atingido no seu direito de viver, é posto em risco todo o 

equilíbrio do Cosmo. 

Decidimos direcionarmo-nos ao site do Projeto A COR DA CULTURA20 para 

capturar (gravar) a página do jogo Eu fui à África e vi..., página onde são apresentados vinte 

animais da África por meio de um jogo de desenhos. Para trabalhar com as crianças e a outra 

professora, criamos uma nova opção a partir da qual as crianças, ao tocarem na gravura do 

animal, fossem direcionadas a visualizar a fotografia do mesmo com algumas informações, 

como o habitat, a alimentação, altura, o peso etc.  

Ao construirmos essa página no computador, percebemos, a professora do LIE e 

eu, que nós também desconhecíamos alguns desses animais, entre eles o kudu, antílope, a 

gazela, o suricato. Outros, como a galinha d’angola (que no Ceará é conhecida pelo nome de 

capote) levaram-nos a pensar num primeiro momento para que as crianças familiarizassem-se 

com esses nomes. Fiz crachás com os nomes dos animais para entregar às crianças e 

realizarmos uma brincadeira antes de passarmos ao computador. Iniciei a brincadeira 

solicitando que as crianças sentassem no chão formando um círculo, momento em que 

expliquei alguns dos princípios da Cosmovisão Africana, aqui anteriormente citada quanto à 

criação e estabelecimento da vida entre seres humanos, animais e vegetais e também que, ao 

sentarmos no chão, aproximamo-nos da mãe-terra, que nos fornece alimento e abrigo e ainda 

guarda nossos corpos aos morrermos. Quanto à formação do círculo, expliquei que essa era 

uma maneira que os povos africanos tinham para olhar nos olhos dos colegas com mais 

facilidade, servia para aproximar, compartilhar, sentir e dá também a idéia de continuidade 

para não quebrar as forças e energias presentes na roda.   

Em seguida, pedi que uma criança fosse ao centro do círculo começar a 

brincadeira apresentando a ficha recebida com o nome do animal. A aluna dirigiu-se ao centro 

do circulo e disse: “Eu fui à África e vi...”. Em seguida, era a vez do/a colega ao lado repetir o 

                                                 
20 Projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira realizado entre o Canal Futura, a Petrobrás, o 
Centro de Informações e Documentação do Artista Negro, a TV Globo e Secretaria Especial de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial. 
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movimento e dizer o nome dos animais até então citados e o que portava em suas mãos. Como 

havíamos previsto, a professora do laboratório de informática e eu, houve por parte das 

crianças certo estranhamento quanto aos nomes de alguns animais africanos, mas, à medida 

que esses nomes eram repetidos, foi facilitada sua memorização. 

Ao iniciarmos a brincadeira, percebi algumas questões. A primeira delas era que 

os/as estudantes trataram de sentar próximos a colegas de mesmo sexo, ou seja, ficaram 

dispostos em grupo de meninas e meninos, não havendo meninos entre as meninas ou vice-

versa; a segunda era que os meninos passaram a trocar entre si as fichas dos animais de modo 

que pudessem ler um maior número de fichas, o que levou alguns a se desconcentrarem da 

brincadeira, algo que não foi bem aceito pela maioria das meninas, pois diziam que cada 

menino deveria ficar apenas com sua ficha e que, daquela forma, atrapalhavam a brincadeira, 

pois estavam conversando. Nesse momento, expliquei que não havia impedimento para que os 

meninos trocassem as fichas entre si, mas deviam evitar atrapalhar a atividade proposta.  

Em seguida, a professora do laboratório de informática deu início às explicações 

sobre a realização daquela atividade junto ao computador, levantando questões como quais 

teclas do monitor deveriam ser acionadas e quais as suas funções, por onde passar o mouse e 

outros mecanismos de acesso aos equipamentos. Era possível perceber que a turma estava 

ansiosa por usar os micros e poder ver as imagens dos animais. Durante todo esse momento, 

estavam presentes na sala de informática a pesquisadora e as duas professoras. Foi possível 

observar que a professora da sala de aula aproximou-se de uma das equipes para também 

conhecer os animais e manifestou-se muito interessada por aquela atividade. Formei grupos 

com duas e três crianças para que todos pudessem ter acesso aos computadores, mas, ao final, 

avaliamos, as docentes e eu, que nos grupos onde havia três alunos/as aconteceram alguns 

desentendimentos, pois estes não conseguiam se organizar para acessar os equipamentos. 

Decidimos então que, nas próximas atividades a serem realizadas no Laboratório de 

Informática Educativa, faríamos dois momentos para que pudéssemos organizar grupos 

apenas com duas crianças e essas disporem de mais tempo para desenvolverem as atividades 

propostas para esse ambiente.  

Enquanto a professora de informática apresentava os procedimentos de acesso às 

imagens dos animais, ela citou a presença da galinha d’angola, que no Brasil recebe o nome 

de capote, momento em que um dos meninos olha pra mim e diz: “Tia, parece a história do 

Rei Galanga que mudou de nome quando chegou aqui... ele era o Chico Rei!”. Concordei 

com ele e disse-lhe que tinha feito uma excelente associação. Nesse momento, a professora 

interveio com a seguinte frase: “Ainda se diz que menino de escola pública não aprende”. 
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Acredito que aquela criança estava conseguindo estabelecer algumas conexões 

entre os conteúdos até então trabalhados pela pesquisa e tal manifestação deixou-me bastante 

confiante quanto às intervenções. Antes de sairmos desse ambiente, a outra docente disse-me 

que muitos daqueles animais ela não sabia que eram africanos e que alguns ela nunca tinha 

visto, a partir do quê respondi que, durante o planejamento daquela atividade, a professora do 

laboratório de informativa e eu tivemos essa mesma surpresa. 

 

4.6.1. Algumas análises. 

 

Houve o estranhamento seguido de apropriação por parte das crianças quanto aos 

nomes e imagens dos animais de origem africana, bem como o estabelecimento de 

associações, por parte das crianças, entre alguns conteúdos até então apresentados pela 

pesquisadora; o reconhecimento por parte das docentes e da pesquisadora de alguns animais 

da fauna africana e possibilidades de trabalho cooperativo entre o estudo da literatura africana 

e afrodescendente e a rede mundial de computadores, uma vez que esta permite aos/as 

docentes e discentes disporem de um cabedal de informações e recursos pedagógicos para a 

construção de conhecimento sobre a África, como imagens, paisagem, mapas, músicas, 

bandeiras, condições físicas e climáticas etc. 

Abaixo, apresento algumas fotos desse momento:  

 

       
Figura 59 – Laboratório de Informática 1                            Figura 60 – Laboratório de Informática 2 
 

4.7. Sexta Intervenção. 

 

Após a apresentação desses animais e de alguns princípios da Cosmovisão 

Africana e o estudo da História do Rei Galanga, decidi verificar o que as crianças tinham 
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conseguido entender desses conteúdos. Para tanto, pretendia fazer uso de um recurso 

pedagógico que fosse capaz de articular os assuntos já estudados e ainda permitisse, ao 

mesmo tempo, a apresentação dos Orixás.  Isso porque, ainda durante a quarta intervenção, 

quando trabalhei com a história do Rei Galanga, foi possível perceber que as crianças não 

tinham conhecimento sobre os Orixás, a partir do quê supus que esse desconhecimento 

pudesse favorecer o estudo dos mesmos pelas crianças e docentes. Assim, criei um jogo que 

recebeu o nome de AFRIQUEI, uma espécie de junção entre as palavras África e brinquei.  

O AFRIQUEI é formado por quatro blocos de cartas, dos quais o primeiro é 

composto por um grupo de dez Orixás e cada carta apresenta a gravura de um deles com 

algumas de suas qualidades, defeitos e atribuições recebidas por Olodumarê (Deus Supremo); 

o segundo possui cartas com os nomes dos 20 animais apresentados na sala de informática; o 

terceiro traz gravuras desses animais articulados a perguntas e o quarto bloco porta apenas a 

imagem dos citados animais. O jogo tem como princípio a Cosmovisão Africana, o cuidar da 

natureza, sendo vencedor o jogador que consegue proteger o maior número de animais.  

Criei as seguintes instruções para determinar o modo de atuação de cada jogador 

participante: 

a) apresentação por parte do/a professor/a ou orientador dos princípios, regras e objetivos 

do jogo frente à Cosmovisão Africana; 

b)  o jogo é composto por cinco participantes, os quais utilizam dados para decidirem a 

ordem dos participantes, sendo que cada jogador passa a representar apenas um dos 

dez Orixás presentes, os quais: Orunmilá Ifá (Senhor do passado, presente e futuro), 

Exu (Senhor dos caminhos, orixá ligado à comunicação), Oxossi (Senhor da matas e 

florestas, é o Grande Caçador), Iemanjá (Senhora da maternidade e das águas do mar), 

Oxum (Senhora da beleza, da fertilidade e das águas doces, gosta do ouro e é muito 

vaidosa), Xangô (Senhor do fogo, do trovão e da justiça, é viril e violento, porém 

conhecido como Grande Justiceiro), Ewá (protetora das virgens e de tudo que é 

inexplorável), Logun Edé (a única divindade hermafrodita, é homem por seis meses e 

nessa fase é astuto como Oxóssi, usa capacete de metal dourado e espada; na fase em 

que é mulher, veste-se com saia cor de rosa, usa uma coroa de metal dourado, arco e 

flecha e é vaidoso como Oxum), Nana (é a sacerdotisa, seu mundo é a natureza viva e 

morta, é considerada a dona dos terrenos pantanosos, dos rios e dos mares) e Iansã 

(Senhora dos ventos e das tempestades, guerreira autoritária, irrequieta, mas também 

sensual e de temperamento forte); 
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c)  a partir dos Orixás recebidos, o jogador passa a gozar das características do mesmo, de 

modo que quem conduz o jogo é EXU, por ser o Senhor da Comunicação; 

d)  em caso de dúvidas, cabe a Orunmilá Ifá tomar as decisões, pois é quem está presente 

desde a criação do universo, acompanha nossas existências e, por isso, tem o 

conhecimento do presente, passado e futuro, mas pode requerer a ajuda de Exu para 

resolver conflitos, uma vez que Exu acompanha Orunmilá Ifá desde a criação dos 

demais orixás.  

Após ser definida a ordem dos participantes, o jogador que representa Exu dá 

início ao jogo, é ele quem organiza as cartas e passa a reger o AFRIQUEI.  

No AFRIQUEI, os animais ocupam lugar de destaque, pois são eles que 

perguntam aos participantes sobre a História do Rei Galanga. Possuem todos os 

conhecimentos da vida de Galanga, estão na África desde muito tempo e acompanharam o 

sofrimento dos povos africanos, presenciaram o que ocorreu ao reinado de Galanga e, assim, 

dirigem-se aos jogadores para interpelá-los sobre os acontecimentos que fazem parte da 

história dos povos africanos e brasileiro. À medida que o jogador responde corretamente a 

proposição feita pelo animal, recebe a missão de proteger o mesmo, mas, se o participante não 

tem conhecimento da resposta, passa a pergunta ao próximo jogador. Caso não haja solução, a 

referida carta volta à mesa. A cada três respostas corretas dadas por um dos jogadores, ele 

pode escolher um Orixá para protegê-lo, uma vez que quem protege merece proteção.  

Logo que construí o AFRIQUEI, passei à fase de testes para que pudesse perceber 

o grau de aceitação do mesmo por parte dos/as estudantes, quais dificuldades teriam para 

entender as regras e dar as soluções para cada proposição apresentada por cada animal e como 

se portariam ao tomarem conhecimentos dos Orixás. Quanto ao uso do jogo, consegui detectar 

algumas questões. 

De fato, as crianças não conheciam os Orixás, embora tivessem citado o 

Candomblé como religião daqueles que viviam na África ou como uma herança cultural dos 

povos negros na Bahia. De um modo geral, a turma apresentou certa dificuldade para 

pronunciar os nomes de cada Orixá. Algumas crianças manifestaram interesse pelo jogo e 

passaram a pedir algumas dicas sobre as respostas, algo que até então eu não havia proposto 

ao AFRIQUEI, e essas crianças ainda apresentaram como deveriam ser essas dicas, sendo 

sugeridas algumas relacionadas ao número de letras, sílabas e ainda letras iniciais e finais de 

algumas palavras. Por algumas vezes, as crianças falaram respostas erradas – creio que, no 

desejo de acertar o máximo possível, passavam a apresentar respostas diferenciadas das 

esperadas. No entanto, ainda que não fossem corretas, essas sempre se referiam ao 
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vocabulário presente na história do Rei Galanga, o que me levou a repetir algumas perguntas 

e, por vezes, o grupo dava a resposta correta.  

A tomada de conhecimento quanto à presença dos Orixás a partir do estudo da 

história dos povos africanos – em especial, a do Rei Galanga – permitiu às crianças a 

produção de questionamentos, como, a exemplo, o manifestado por um dos meninos após 

concluirmos o jogo, quando disse: “Tia, o Oxóssi protege as matas só da África?”. Respondi 

que o orixá Oxossi protege as matas da África, do Brasil e todas as outras, quando ele revelou: 

“Tia eu nunca ouvi falar no Oxóssi!”.  

Apresento uma das imagens desse momento: 

 

 
                          Figura 61 – Uso do Jogo 

 

4.8. Sétima Intervenção. 

 

Com a realização da terceira intervenção (situação de testagem – pré-teste), 

percebi que as crianças representaram a África, por meio de pinturas, como um lugar isolado, 

com a presença constante de animais e poucas edificações, um continente relacionado à 

presença de comunidades onde as pessoas estariam em condições de inferioridade 

organizacional e tecnológica. Com base nessas informações, a professora de informática e eu 

planejamos uma intervenção em que os/as estudantes pudessem localizar a África frente às 

demais áreas do mapa mundi, conhecer os nomes dos países que compõem esse continente e 

ainda assistir a um vídeo pela Internet sobre Angola. 

À medida que a turma visualizou o mapa da África, solicitei que procurassem por 

alguns nomes de países, como o Congo, que é a região de origem do Rei Galanga e também 

Madagascar, que é nome de um filme infanto-juvenil conhecido por eles/as. De início, as 

crianças estranhavam determinados nomes e tentavam pronunciá-los por diversas vezes, o que 
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provocava muitos risos entre elas. Em seguida, passaram a assistir ao vídeo sobre Angola, 

oportunidade na qual pude observar que houve por parte da turma um estranhamento quanto 

àquelas imagens, de modo que, por diversas vezes, chegavam até mim e perguntavam: “Tia 

isso é a África?”. Após a confirmação, eles e elas se entreolhavam.  

Ao informar à turma que Angola era um dos 54 países que compõem a África, um 

menino fez a seguinte observação: “Então falta 53 países para a gente conhecer!”. Expliquei 

que não teríamos tempo para ver todos os países ali no laboratório de informática, mas a 

classe poderia ter acesso a outras imagens quando fossem a alguma Lan House. Logo após a 

exibição desse filme, pedi que cada aluno/a dissesse o que tinha visto sobre aquele país. A 

maioria da turma destacou a presença das praias, prédios, carros, academias, mulheres 

carregando cestos de frutas na cabeça e crianças. 

 

4.8.1. Algumas análises. 

 

Houve o estranhamento por parte das crianças quanto às imagens apresentas, uma 

vez que o vídeo trazia um cenário diferenciado daqueles representados por elas nas pinturas 

coletivas, e observou-se interesse por conhecer outros países da África. 

 

 
                           Figura 62 – Laboratório de Informática, Mapa da África 
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4.9. Oitava Intervenção. 

 

Atualmente, a Universidade Federal do Ceará recebe, por meio de um convênio 

Brasil/África, estudantes de origem africana oriundos de países como Guiné-Bissau, Cabo 

Verde, Angola etc. Com base nessa informação, busquei convidar duas dessas alunas para que 

fossem à escola conversar com as crianças envolvidas nesse estudo. Tinha interesse em que as 

convidadas falassem à turma sobre o seu país e também fizessem tranças africanas nos 

cabelos dos/as discentes que desejassem.  

Solicitei permissão aos pais das crianças para que essas pudessem ter seus cabelos 

trançados. Das 25 solicitações, obtive o seguinte resultado: 04 (ou seja, 16%) não 

autorizaram, 12 (48%) concordaram e 09 (36%) não se manifestaram. Das 12 autorizações, 04 

eram de meninos e 08 eram de meninas, mas, devido ao fato de os cabelos dos meninos serem 

demasiado curtos, nenhum pôde participar do momento, o que os deixou bastante frustrados. 

 

4.9.1. A presença das africanas na escola. 

 

Ao entrar na escola junto com as duas africanas, encontramos dois alunos da turma 

participante da pesquisa. Eles logo se aproximaram e deram-me as autorizações assinadas 

pelos pais e perguntaram se elas eram as minhas amigas da África. Fiz sinal de confirmação. 

Em pouco tempo, a sala de professores ficou tomada por meninos e meninas de outras turmas 

da escola que vinham confirmar se aquelas duas moças eram da África e, após afirmar-se que 

sim, as crianças ficaram paralisadas olhando para as convidadas. Informei às africanas que 

após conversarmos com as crianças e as professoras elas poderiam fazer as tranças na sala de 

docentes, por ser um ambiente fechado e mais tranqüilo, mas elas manifestaram interesse em 

ficar no pátio, ao ar livre. 

Fomos à sala de aula para que as africanas pudessem conversar com a turma e com 

a professora. Para minha surpresa, grande parte das indagações feitas pela turma às 

convidadas eram semelhantes às que eu apresentei durante a realização da terceira 

intervenção, quando a classe fez uma pintura coletiva sobre o Continente Africano. As 

crianças também fizeram perguntas sobre transportes, futebol, saúde, religião, vestimentas, 

educação, tipos de moradia e ainda sobre a realização das tranças. A turma manteve-se muito 

atenta às questões formuladas pelos colegas e foi muito interessante perceber que meninos e 
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meninas não se intimidaram em participar daquela atividade. Esse momento deu-se da 

seguinte maneira21: 

P: “– Gente, como eu havia dito a vocês, eu trouxe duas estudantes da África que 

agora moram aqui em Fortaleza. São alunas da Universidade Federal do Ceará. Elas vieram 

conversar com vocês e depois vão fazer as tranças africanas em algumas crianças dessa sala e 

também nas professoras do 3º ano que desejarem. Essa é Maria e essa é Zaquiela”. 

A: “– Eu sou Maria”. 

A: “– Meu nome é Zaquiela. Eu sou da 2ª capital da Guiné-Bissau e a Maria é da 

1ª capital de nosso país”.  

C: “– Vocês estão morando na casa da tia Ge”? 

A: “– Não, nós moramos em um outro local com outras pessoas de nosso país. 

Estamos aqui para estudar na Universidade Federal do Ceará”.  

C: “– Na África tem carro”? 

A: “– Sim”. 

C: “– E ônibus e caminhão”? 

A: “– Sim, tem os ônibus, tem as vans como aqui no Brasil e tem outros 

transportes chamados de toca-toca para levar também pessoas, mas não levam tantas pessoas 

como os ônibus”. 

C: “– Lá tem crianças... assim como a gente... desse tamanho”? 

A: “– Sim. Tem crianças de todos os tamanhos”. 

C: “– Elas estudam na escola”? 

A: “– Sim, lá também tem escolas parecidas com essas de vocês”. 

C: “– Lá tem um time de futebol chamado Camarões”? 

A: “– Sim, mas é de outro país, um país da África chamado Camarões”. 

C: “– Lá só tem futebol”? 

A: “– As pessoas se divertem fazendo outros esportes. Tem natação, basquete, 

vôlei e outros”. 

C: “– Como é a roupa das pessoas”? 

A: “– Nós usamos roupas igual a de vocês, mas nós temos algumas roupas que são 

diferentes que só tem na África, são roupas de festa”. 

A: “– Essa roupa que eu estou usando é uma roupa de festa. É uma roupa 

característica lá do meu país que é a Guiné-Bissau”. 

                                                 
21 As letras referem-se às seguintes pessoas: P, pesquisadora; C, criança e A, estudantes africanas. 
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P: “– E quanto às religiões, que religiões existem no seu país”? 

A: “– Tem o catolicismo, as igrejas protestantes e o grupo dos fulas”. 

C: “– Lá tem santos”? 

A: “– Sim”. 

C: “– Quais os santos que tem lá”? 

A: “– Tem Nossa Senhora da Assunção, Santo Antônio, Jesus, São Pedro e 

outros”. 

C: “– Como é as casas de lá”? 

A: “– Tem casas iguais as daqui, tem prédios e casas feitas de uma material que 

parece tela de alumínio”.  

C: “– A senhora vai morar aqui em Fortaleza com a tia Ge”? 

A: “– Não, eu estou aqui pra estudar na Universidade”. 

C: “– Lá não tem isso ai”?  

P: “– A Universidade”?  

C: “– Sim [a criança confirma com a cabeça]”. 

A: “– Tem, mas eu preferi vir para o Brasil. Aqui tem universidades melhores que 

as do meu país”. 

P: “– E quanto à saúde? Os hospitais, quando as pessoas ficam doentes, como, 

onde recebem tratamento”? 

A: “– Elas vão para os hospitais. Lá também tem médicos. A medicina daqui é 

melhor do que a de lá, tem mais avanços, mais tecnologia”. 

C: “– Quem ensinou vocês a fazer as tranças”? 

A: “– A nossa mãe”. 

C: “– Por que ela ensinou”? 

A: “– Para gente se arrumar, ficar bonita [todos sorriem] e até ganhar dinheiro. 

P: “– Eu quero agradecer a presença da Maria e da Zaquiela”. 

Enquanto estávamos na sala conversando, outras crianças ficaram do lado de fora 

ouvindo a conversa e, por várias vezes, a supervisora teve que levá-las para suas salas. 

Posteriormente, dirigimo-nos ao pátio para que fosse dado início ao entrançamento dos 

cabelos das crianças. Muitos/as alunos/as de outras salas passaram a aproximar-se das 

africanas e fazer várias perguntas a elas. Indagavam sobre o que estavam fazendo em 

Fortaleza, como tinham chegado à escola, se falavam português, por que estavam fazendo as 

tranças nas meninas e ainda perguntavam se elas também poderiam participar daquela 

atividade. Por diversas vezes, tive que explicar às crianças que apenas os alunos/as do 3º ano 
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poderiam participar daquele momento, porque estavam estudando sobre a África, mas 

algumas delas chegavam a dizer que eu deveria falar com suas professoras para também fazer 

aquele estudo e, assim, eles/as poderem participar daquele momento. 

 

4.9.2. Algumas análises. 

 

As crianças sentiram-se à vontade para conversarem com as duas convidadas e 

tirarem dúvidas quanto à África. Houve interesse por parte da turma para obter informações 

e/ou tirar dúvidas sobre o continente africano e creio que a classe percebia que não tinha 

conhecimento sobre alguns temas referentes à África, de modo que se inspiraram em certas 

perguntas que eu apresentei a elas durante a realização da pintura coletiva sobre esse 

continente. 

Imagens desse momento: 

 

                                               
Figura 63 – Conversa com as Africanas                                               Figura 64 – Tranças Africanas 1 

 

 
                                       Figura 65 – Tranças Africanas 2 
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4.10. Nona Intervenção: 1ª situação de testagem – etapa de teste. 

 

Após todas aquelas intervenções, a professora e eu combinamos que as crianças 

fariam uma nova pintura coletiva para que pudessem expressar o que tinham apreendido 

sobre o continente africano e se haviam sido produzidos novos conceitos (ou não) sobre o ser 

negro/a. Como já havia sido realizada uma atividade semelhante (situação de pré-teste), 

agora teríamos oportunidade de comparar as pinturas. Para essa atividade, formamos oito 

grupos, sendo cada um composto por três estudantes. Tinha por intenção aplicar as mesmas 

perguntas da situação de pré-teste, mas algumas meninas procuraram-me dizendo que tinham 

interesse em pintar “como é a África”, justificando que tinham idéias e já sabiam o que pintar. 

Argumentei junto a essas crianças que não era possível haver dois ou mais cartazes com a 

mesma temática e elas se mostraram insatisfeitas e desinteressadas em pintar sobre outros 

temas. Diante dessa situação manifestada, achei por bem concordar. Todavia, tive receio de 

que houvesse uma repetição das pinturas, o que, entretanto, não ocorreu.  

As perguntas seguiram a seguinte ordem: 

Cartaz 1: Como é a África? 

 

 
  Figura 66 – Cartaz Como é a África? 1. 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: céu branco com 

nuvens azuis, sol (com olhos azuis, nariz branco e boca vermelha), pássaros, igreja com uma 

cruz, árvores, ônibus, caminhão, prédio (ao lado escrito escolas e academia) e duas casas. 

Escreveram ainda as palavras “escolas” e “academia”. Na apresentação, as crianças falaram: 

“tem céu, nuvem, pássaro, igreja, árvores, ônibus e caminhão para levar as pessoas, prédio e 

as casas para morar”. 

Cartaz 2: Como é a África? 
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  Figura 67 – Cartaz Como é a África? 2. 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: duas árvores, céu 

com nuvens, pássaros e sol, mar com peixes, uma casa, desenhos de quatro pessoas com o 

corpo preto e o rosto sem pintura (fundo do papel madeira) e uma igreja (sem cruz). 

Escreveram a palavra “igreja”. Na apresentação, as crianças falaram: “tem árvores, céu e 

nuvem, pássaros, sol, os peixes no mar, casa, as pessoas e igreja”. 

Cartaz 3: Como é a África? 

 

 
 Figura 68 – Cartaz Como é a África? 3. 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: um prédio, um 

hospital, uma padaria, uma árvore com muitas frutas vermelhas, uma igreja (sem a cruz), três 

pessoas dançando em volta de uma fogueira, um carro, uma escola com duas crianças (uma 

menina e um menino), um homem andando de bicicleta, quatro pessoas negras (sendo duas 

próximas ao mar e outras duas nadando), duas pessoas com bacias na cabeça carregando 

frutas. Escreveram palavras: “padaria, hospital, igreja, prédio, árvore, carregando frutas, 

carro, mar, dança, nuvens fogueira e escola”. Na apresentação, as crianças falaram: “prédio, 

hospital, padaria para comprar o pão, árvore com frutas, igreja, gente que dança, carro, 

escolas para as crianças estudarem, homem de bicicleta, negros vendo o mar e as mulheres 

carregando as frutas”. 
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Cartaz 4: O que existe na África? 

 

 
  Figura 69 – Cartaz O que existe na África? 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: sol, nuvens escuras 

simbolizando chuva, um tornado, uma casa, um prédio com antena, uma igreja com cruz, 

duas pessoas negras andando, maçã, caju e abacate. Não escreveram palavras e na 

apresentação, as crianças falaram: “sol, nuvem que tem chuva, casa, prédio e antena da 

televisão, igreja, os negros andando, e tem frutas: maça, caju, tem pepino”. 

Cartaz 5: Como as pessoas se divertem na África? 

  

 
  Figura 70 – Cartaz Como as pessoas se divertem na África? 

  

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: seis pessoas em 

campo jogando futebol, uma pessoa em uma quadra jogando basquete, um casal de negros 

dançando, três pessoas tomando banho em uma piscina, uma árvore, dois coqueiros, uma 

cabana e uma quadra. Escreveram as palavras: “dança, natação, basquete, futebol, lago e 

quadro”. Fala das crianças: “os jogadores de futebol, gente jogando basquete, um homem que 

dança com a mulher, as pessoas na piscina, árvore, pé de coco, uma cabana, uma quadra”. 



 87

Um menino da equipe disse que queria pintar uma cabana igual à apresentada no 

programa Fantástico22. Neste apareceu um homem vestido de azul com um pano na cabeça e 

morava em uma cabana no deserto. O estudante perguntou-me: “Tia, a senhora sabia que o 

Presidente lá dos Estados Unidos, o Obama, ele apareceu no Fantástico... a senhora sabia 

que ele é negro e que ele é da África”? Respondi que não havia assistido a esse programa e 

confirmei que ele era o primeiro presidente negro dos Estados Unidos e alguns de seus 

parentes ainda moravam nesse continente. Aproveitei para indagar sobre o que ele achava 

desse presidente ser um negro e respondeu-me: “Tia, ele é importante!” Continuei a conversa 

perguntando por que Obama era importante e ele então disse: “Porque ele é um presidente!” 

Cartaz 6 : Como são pessoas que vivem na África? 

 

 
  Figura 71 – Cartaz Como são pessoas que vivem na África? 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: céu com nuvens, 

pássaros e sol, igreja, casa, escola, posto de saúde, uma pessoa desenhada em preto (mas com 

fundo do papel madeira e, embaixo, o nome “africano”), duas pessoas desenhadas em cinza 

(sendo uma próxima ao mar e a outra próxima a umas flores), um casal pintado de preto e 

fundo do papel madeira. Escreveram as palavras “academia, eles trabalham, posto de saúde, 

escola, eles vivem da pesca, igreja, africano, água, carro, mar e prédio”. Fala das crianças: 

“tem as nuvens no céu, pássaros e sol, casa, tem escola, posto de saúde, os africanos ficam 

vendo o mar, flor, um homem e uma mulher da África”. 

Cartaz 7: Como se vive na África? 

 

                                                 
22 Programa exibido pela Rede Globo de Televisão. 
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  Figura 72 – Cartaz 7: Como se vive na África? 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: um homem negro 

com calça amarela e blusa branca com uma faixa preta regando plantas e um homem cinza 

próximo ao mar pescando. Escreveram as palavras  “eles caçam”. Fala das crianças: “tem 

negro trabalhando, um africano pescando, a gente queria desenhar mais só que não deu 

tempo”. 

Cartaz 8: O que as pessoas fazem em África? 

 

 
  Figura 73 – Cartaz O que as pessoas fazem em África? 
 

As crianças elaboraram o cartaz com os seguintes elementos: barras de ouro, 

prédio, um homem azul pescando, uma árvore, dois homens garimpando ouro, três pessoas 

com corpo negro e rosto com fundo do papel madeira. Palavras escritas: “prédio, escola, 

ouro”. Fala das crianças: “tem as barras de ouro, árvores, um homem que está pescando, 

esses homens estão achando ouro, e tem outras pessoas”. 
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4.10.1. Algumas análises. 

 

A turma apresentou a África de modo diferenciado, ou seja, houve mudança no 

modo como elas compreendiam esse lugar, sendo então apresentados alguns elementos 

inexistentes durante a primeira pintura coletiva, como: igrejas (com e sem cruz), carros, 

bicicletas, ônibus, barras de ouro, edificações (casas, prédios, quadras, posto de saúde, 

escolas) e pessoas divertindo-se e praticando esportes (dança, vôlei, basquete, futebol, 

natação). 

 

4.11. Décima Intervenção: 2ª situação de testagem – etapa de pré-teste. 

 

Fiquei surpresa com a indagação feita por um menino, durante a intervenção 

anterior, sobre o fato de Barack Obama ser negro e presidente dos Estados Unidos. Tentei 

imaginar que significado teria para aquela criança um negro assumir a presidência daquele 

país em meio a sociedades racistas como a brasileira, a norte-americana e tantas outras. 

Diante dessa situação, decidi então elaborar uma atividade em que a turma criasse histórias 

que pudessem evidenciar como pensavam o ser negro tendo como referência os lugares 

sociais. 

Para desenvolver esse momento, inspirei-me em duas pesquisas, uma realizada 

por Vera M. Figueira (1990), em que buscou verificar a intensidade da ocorrência do 

preconceito racial na escola, estudo realizado com estudantes entre 07 e 18 anos de escolas 

públicas de baixa renda no Rio de Janeiro. Essa pesquisadora usou fotografias de rostos de 

pessoas negras e brancas para realizar uma sondagem sobre as possibilidades de mobilidade 

ocupacional (quem seria escolhido para ser professor, médico, faxineira, cozinheira etc.). O 

segundo trabalho que me serviu de inspiração foi desenvolvido por Ria de Cássia Fazzi 

(2004), em obra que discute o preconceito racial na infância a partir das observações de 

crianças de 07 a 10 anos de idade pertencentes a dois grupos socioeconômicos diferentes. 

Como estratégia, foi feito um experimento conhecido como Jogo dos Cartões23. Usando dois 

bonecos (um branco e um não-branco) e vários cartões contendo estereótipos positivos e 

negativos, o objetivo desse recurso foi identificar, ou não, uma predisposição ou tendência 

para caracterizar o branco positivamente e não-branco negativamente.  

                                                 
23 Esse jogo foi criado por Katz & Braly (1966) em estudo realizado em 1932 com estudantes universitários.  
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Para que a classe conseguisse construir as histórias, ofereci gravuras de meninos e 

meninas em preto e branco, mas que se diferenciavam pelas roupas e cabelos, pois uns 

tinham cabelos lisos, outros encaracolados e outros, ainda, tranças africanas. Solicitei que a 

turma dividisse-se em duplas para a criação coletiva de enredos. Destacamos, a docente e eu, 

que as histórias deveriam trazer lugar e título e, quanto aos personagens, estes deveriam ser 

identificados pela idade, nome, profissão e cor e, no caso de personagens de descendência 

africana, era necessário a pintura da pele.  

Das 26 crianças presentes, 16 desentenderam-se com seus pares acerca do enredo 

a ser desenvolvido e passaram a trabalhar de forma individual. Apenas seis mantiveram-se 

em grupos e quatro deixaram de participar desse momento argumentando que não sabiam 

criar histórias. Ao final, foi produzido um total de 22 histórias das quais apresento alguns 

dados: 

a)  As idades dos personagens variaram entre 07 e 26 anos; 

b)  Foi criado um total de 73 personagens, sendo 36 do sexo masculino e 37 do feminino; 

c)  Dos 36 personagens masculinos criados, 08 (ou seja, 22,22%) eram pretos e/ou 

negros, 16 (44,44%) morenos e 12 (33,33%) brancos; 

d)  Dos 37 personagens femininos criados, 05 (ou seja, 13,51%) eram negras, 14 

(37,83%) eram morenas, 15 (40,54%) eram brancas e 02 (2,70%) eram pretos e/ ou 

pardos;  

e)  Os ambientes escolhidos para essas histórias foram: hospital, escola, praia, parque e 

África; 

f)  Os temas das histórias variaram entre amizade, relação professor/aluno e acidentes 

envolvendo feridos e mortos;  

g)  As crianças apresentaram alguns personagens como sendo negros e pretos, ainda que 

em quantidade bem pequena, posto que até então a turma havia manifestado a idéia de 

que identificar alguém pela cor negra ou preta era um ato de racismo, o que pode ser 

avaliado como uma possível ruptura nesse tipo de concepção; 

h)  Verifiquei que todos os personagens foram apresentados na condição de crianças e, 

nas histórias onde havia a presença de adultos, estes ocupavam os cargos e/ou lugar 

de mãe, policial, professor/a, enfermeiro/a, médico/a e motorista. Não houve, por 

parte de seus autores, a identificação da cor e idade; 

i)  Nenhuma das histórias abordou conflitos étnicos raciais nem colocou os personagens 

de descendência negra em situação inferior aos personagens brancos; 
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j)  Das 22 histórias produzidas, 08 traziam pessoas negras e/ou pretas e, destas, 04 (ou 

seja, 50%) davam-se na África. Creio que algumas crianças mantiveram a idéia de 

que os negros habitam apenas esse continente; 

l)  Houve resistência por parte de alguns estudantes quanto a pintar a pele dos 

personagens de descendência africana, ou seja, certas crianças faziam a indicação da 

cor do personagem apenas escrevendo o nome “moreno”. 

Após verificar que a turma esquivou-se, por um lado, de abordar conflitos étnico-

raciais entre os personagens brancos e os de descendência africana e, por outro, de pintar os 

corpos dos personagens afros e apresentou os personagens apenas como estudantes, decidi 

colocar essa temática em situação de testagem a ser realizada durante a 13ª intervenção. Dei 

então continuidade ao estudo da literatura africana e afrodescendente e, posteriormente, 

solicitaria que as crianças produzissem outras histórias envolvendo esses grupos étnicos. Com 

a produção dessas novas histórias, seria possível compará-las com as produzidas 

anteriormente e verificar se essa literatura teria contribuído, ou não, para que as crianças 

apresentassem suas concepções sobre o modo como estão estabelecidas as relações sociais 

entre esses grupos étnicos. 

 

 
                                                       Figura 74 – Escrita de Histórias 
 

4.12. Décima Primeira Intervenção. 

 

Em virtude dos fatos observados na intervenção anterior e da fala daquele menino 

quanto ao presidente norte americano ser um negro importante, planejei uma atividade na 
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qual pude apresentar para a turma pessoas de descendência africana que se destacaram na luta 

abolicionista e nomes famosos pelas suas profissões e/ou atuação na luta pela valorização dos 

afrodescendentes. Com essa intervenção, queria, por um lado, dar ênfase a algumas 

personalidades de origem africana – do passado e da atualidade – ligadas às seguintes áreas: 

literatura, pesquisa, artes, cultura, esportes, dança, política, realeza, movimentos sociais 

negros e religião. Por outro, desejava perceber como as crianças comportar-se-iam frente a 

personalidades de descendência negra, com a cor de pele semelhante às suas e que assumiam 

essa origem étnica. 

Para dar início a essa apresentação, solicitei que a turma citasse algumas pessoas 

famosas que fossem de descendência africana. Grande parte da sala indicou Barack Obama, 

destacando o fato de ele ser o presidente dos Estados Unidos. Outras personalidades foram 

citadas, sendo a grande maioria ligada ao futebol, mas houve quem indicasse o nome do Rei 

Galanga e do ator Lázaro Ramos. 

Em seguida, expliquei que iria apresentar a eles e elas a história de Luísa Mahin, 

uma mulher negra muito importante para a libertação dos povos africanos no Brasil, e de seu 

filho Luiz Gama. Luísa atuou com uma das líderes da Revolta dos Malês24, e Luiz foi um 

grande escritor abolicionista. Para que as crianças pudessem conhecer essa história, trouxe 

para a sala de aula o livro Gosto de África, do escritor negro Joel Rufino (em anexo). 

Entreguei para estudantes e professora cópias dessa história. Li o material e busquei fazer 

com que as crianças expressassem o que estavam entendo sobre a mesma. Senti que grande 

parte da turma havia-se comovido com a narrativa e, posteriormente, um menino perguntou: 

“Tia, a senhora acha que ela, a Luísa vendeu o filho?”. Respondi que acreditava na palavra 

de Luísa e que ela gostava do filho, que havia sido enganada pelo companheiro! Então ele 

falou: “Esse homem era um homem muito mau com o filho!”. Outras crianças manifestaram-

se dizendo que também não acreditavam que Luísa havia vendido o próprio filho. Para 

finalizar, respondi à turma que essa história tinha acontecido de verdade e que existiam 

                                                 
24 Durante as primeiras décadas do século XIX, várias rebeliões de escravos explodiram na província da Bahia. 
A mais importante delas foi a dos Malês, uma rebelião de caráter racial contra a escravidão e a imposição da 
religião católica, que ocorreu em Salvador em janeiro de 1835. Nessa época, a cidade de Salvador tinha cerca de 
metade de sua população composta por negros, escravos ou libertos, das mais variadas culturas e procedências 
africanas, dentre as quais a islâmica, como os haússas e os nagôs. Foram eles que protagonizaram a rebelião 
conhecida como dos "malê", pois o termo designava os negros muçulmanos, que sabiam ler e escrever o árabe. 
Sendo a maioria deles composta por "negros de ganho", tinham mais liberdade que os negros das fazendas, 
podendo circular por toda a cidade com certa facilidade, embora tratados com desprezo e violência. Alguns, 
economizando a pequena parte dos ganhos que seus donos lhes deixavam, conseguiam comprar a alforria. 
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outros livros que traziam histórias como aquela. Nesse momento, alguns estudantes 

solicitaram que eu trouxesse essas histórias para ler em sala de aula. 

Logo em seguida, expus slides compostos por 112 fotografias e/ou imagens de 

personalidades de origem africana com algumas informações importantes sobre cada uma 

delas. Dentre as pessoas citadas estava o nome de Joel Rufino (na área da literatura e também 

o meu próprio nome como realizadora desta pesquisa junto a elas) e de pessoas de grande 

importância, como Zumbi e Nelson Mandela. Algumas das personalidades que apresentei já 

eram conhecidas pelas crianças, como o ator Lázaro Ramos, o que as levou a pedirem para eu 

apresentar primeiramente as imagens e, em seguida, elas tentariam dizer seus nomes e, 

somente quando não soubessem, é que eu os revelaria.  

Grande parte dos atores e atrizes internacionais não foi identificada pela turma. 

No entanto, sempre conseguiam citar nomes de filmes que estes protagonizaram. Quando a 

minha foto apareceu nos slides, uma menina disse: “Tia a senhora é negra?!”. Respondi à 

menina que, apesar de não ter a cor escura como a de Zumbi dos Palmares, eu também era 

descendente dos povos negros da África. Nesse momento, um menino interveio dizendo: “A 

tia já falou que na família dela tem gente negra e branca!”. A partir de então, instalou-se um 

breve debate em que alguns alunos e alunas passaram a autodefinirem-se racialmente. Houve, 

ainda, uma criança que pediu que eu definisse a cor de sua pele. Respondi que somente ela 

poderia dar tal definição e ela então ficou olhando-se sem nada responder.  

Como tinha por intenção que a classe familiarizasse-se e até mesmo memorizasse 

aqueles nomes, criei 06 jogos da memória (com 24 cartas) com essas personalidades. Todos 

os jogos eram compostos por 06 blocos de cartas por categoria apresentada, a exemplo: 

abolicionistas, literatura, religião e cinema, sendo que todos os 06 jogos traziam como parte 

comum a categoria abolicionista devido à sua importância política para a libertação dos 

povos de descendência africana. Para despertar o interesse das crianças em participar daquele 

momento, atribuí pontos às cartas: 1000 (mil) pontos para duplas de cartas iguais encontradas 

na categoria abolicionista, 900 (novecentos) na categoria religião com nomes de mães-de-

santo etc. 

Para que a turma desse início ao jogo da memória, construí e distribuí cartazes 

pela sala, apresentei o mesmo esquema dos slides e acrescentei a pontuação por categorias. 

As crianças sentaram-se no chão em grupos de quatro e logo passaram a buscar fazer o maior 

número de pontos. Algumas equipes destacaram-se tanto pela rapidez em localizar esses 

nomes e sua categoria de atuação que conseguiram brincar com o jogo outras vezes. Para 

finalizar essa atividade, pedi que as crianças fizessem uma avaliação da tarde e foram 
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apresentadas as seguintes falas: “O jogo é muito bom!”; “Alguns nomes são difícil de falar... 

eu dizia que era Zumbi das Palmeiras, mas é Zumbi dos Palmares”; “É um jogo fácil de 

brincar!”; “Eu achei triste a história que a gente leu lá no começo... a da Luísa”; “Tinha 

gente que queria enrolar no jogo e tinha que ficar bem atento pra não deixar mudar as 

cartas do lugar”; “Eu gostei muito do jogo e quero brincar outras vezes!”; “Eu só conhecia 

bem pouquinho desses nomes aí”.  

Após esse momento, avaliei que o fato das crianças desconhecerem todos aqueles 

nomes relacionados à luta abolicionista, bem como à literatura, pesquisa e religião voltados 

ao estudo e valorização dos temas de interesse dos afrodescendentes é algo revelador da 

omissão e do desrespeito por parte da escola quanto ao cumprimento da Lei nº. 10. 639/03. A 

exposição de personalidades negras com reconhecimento nacional e internacional nas mais 

diversas áreas e a minha autodefinição como mulher de descendência africana propiciou às 

crianças levantarem o debate sobre suas pertenças étnicas. É possível também afirmar que 

existe, por parte das crianças, disposição para o estudo dos temas relacionados à História e 

Cultura africana e afrodescendente, como prevê a Lei nº. 10.639/03. 

 

Abaixo, imagens desse momento: 

 

             
Figura 75 – Exibição de Slides                                                Figura 76 – Jogo da Memória 
 

4.13. Décima Segunda Intervenção. 

 

Para essa atividade, estava planejada a visita das crianças e docentes ao Maracatu 

Solar. Dos 2525 alunos convidados, apenas 19 receberam autorização dos pais para fazerem 

essa visitação. Havia sido combinado que as professoras – da sala de informática e sala de 

                                                 
25 Um aluno estava ausente das aulas por mais de dois meses.  
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aula – e a supervisora da escola acompanhar-nos-iam nesse momento, mas infelizmente as 

duas docentes não puderam comparecer. Ao chegarmos ao Maracatu Solar, fomos recebidos 

pelo músico Pingo de Fortaleza e pelo artista plástico Descartes Gadelha, que logo se 

aproximaram das crianças. Fomos conduzidos ao salão onde seria feita uma conversa com as 

crianças sobre os significados do Maracatu no Ceará e, posteriormente, uma apresentação do 

grupo para a escola. A turma teve oportunidade de conhecer cada uma das alas do Maracatu e 

seus significados dentro daquele cortejo real.  Elas ainda puderam ver todos os instrumentos 

musicais que eram utilizados para fazer o cortejo. Observei que a maioria da classe intimidou-

se em fazer e responder perguntas, mas mostraram-se bastante atentas aos acontecimentos.  

Após esses dois momentos, Descartes Gadelha convidou as crianças a tentarem 

tocar alguns instrumentos musicais, como o triângulo e o xequerê. Para minha surpresa, a 

turma não se intimidou e passou a seguir as orientações de Gadelha. Algumas delas estavam 

visivelmente envergonhadas, mas, ainda assim, não recuaram e, logo que o Maracatu passou a 

dançar, fizeram parte do grupo dos tocadores. Das 19 crianças presentes, 10 preferiram ficar 

tocando instrumentos, sendo duas meninas e oito meninos, e as demais participaram das alas 

do cortejo e chegaram a manusear alguns adereços, como a coroa, o cesto de frutas e a 

boneca. Antes de concluirmos essa visitação, um aluno disse: “Tia, aquele senhor falou que 

eu tenho jeito pra tocar esses instrumentos! Será que eles podem ir à escola para gente 

continuar tocando?”. Respondi que era melhor perguntar a ele se haveria essa possibilidade. 

Antes de finalizar esse momento, as crianças foram convidadas a falar sobre sua experiência 

naquele espaço e o supracitado menino disse que havia gostado muito do Maracatu e queria 

saber se aquele grupo poderia ir à escola para que a turma continuasse a ter contato com os 

instrumentos musicais. Frente a essa indagação feita pelo menino, Pingo de Fortaleza disse 

que isso poderia ser conversado depois, o que deixou as crianças bem animadas.  

Exponho algumas fotos dessa atividade: 

 

                              
Figura 77 – Instrumentos do Maracatu                                                 Figura 78 – Dançando Maracatu 
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4.14. Décima terceira Intervenção: 2ª situação de testagem – etapa de teste. 

 

Após a apresentação das personalidades africanas e afrodescendentes, decidi 

concluir a situação de testagem iniciada na 10ª intervenção. Nesse momento, a turma seria 

novamente convidada a produzir histórias com personagens brancos e/ou negros.  A partir da 

escrita dessas novas histórias (etapa de teste), eu teria então condições de compará-las às 

anteriormente construídas (etapa de pré-teste) e verificar se as crianças tinham conseguido ou 

não produzir novos conceitos sobre o ser negro tendo como referência o lugar social. Como, 

durante a fase de pré-teste, foi possível verificar que algumas crianças não identificaram o 

pertencimento étnico de seus personagens e/ou deixaram de realizar a pintura desses corpos, 

decidi por trazer à classe quatro bonecos, sendo um casal de bonecos brancos e outro de 

origem negra. Teria oportunidade de observar também como as crianças manifestar-se-iam 

frente aos bonecos, se haveria algum tipo de preferência e/ou rejeição. 

Propus que a turma organizasse-se em grupos para a construção dessas histórias, 

mas a grande maioria manifestou o desejo de trabalhar sozinha, argumentando que às vezes 

não conseguiam se entender com os/as colegas quanto ao que escrever, como havia ocorrido 

anteriormente. Ao final desse momento, verificou-se que foram escritas 17 histórias, sendo 

12 produzidas individualmente e 05 coletivas. Vale destacar que todas as classificações 

raciais como moreno, negro, preto, pardo e branco foram dadas pelas crianças. 

 

4.14.1. Algumas análises sobre essas narrativas. 

 

Das dezessete histórias produzidas, um total de três (ou seja, 17,64 %) citaram 

conflitos étnicos raciais, estando estas configuradas como relações de amizade entre crianças 

e envolvimento afetivo entre homens e mulheres não aceito por suas famílias. Essas três 

narrativas apresentaram os seguintes perfis para seus atores:  

a) Primeira narrativa: negra pobre versus branca rica. Ausência de identificação da 

profissão dos personagens, mas destaque para a situação econômica dos mesmos. O 

negro foi apresentado como pobre e o branco como rico; 

b) Segunda narrativa: negra médica versus branca cantora. Identificação da profissão dos 

personagens e ambos colocados em situação semelhante de status social e econômico; 

c) Terceira narrativa: moreno professor versus branca rica. Identificação da profissão 

apenas do personagem afro e, quanto ao branco, foi destacada a situação econômica 

de uma pessoa rica. 
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Foram apresentados três personagens brancos, dos quais dois apresentaram-se em 

situação econômica privilegiada frente aos personagens afros, ao passo que apenas um destes 

ocupa lugar social semelhante ao daqueles, mas, de um modo geral, os brancos apareceram 

em lugar social privilegiado frente aos afros, o que significa dizer que, em nenhuma dessas 

três histórias, os personagens brancos foram colocados como pobres ou em situação inferior 

aos personagens afros.  

Dos três personagens afros citados, um é apresentado como pobre frente ao 

branco, dois ocupam lugar social de destaque, sendo uma personagem médica e um professor. 

Foi dada ênfase aos conflitos étnico-raciais existentes entre afrodescendentes e brancos, ainda 

que estes estejam em lugar social de destaque, aqui apresentados como uma médica e um 

professor que são impedidos de manter uma relação afetiva: “Ela foi apresentar o pai e a mãe 

dela [ao namorado]. O pai e mãe dela eram racistas... Um dia ela falou: Vou me casar com 

ele e vocês não vão me impedir!”.  

Perguntei ao autor dessa história o que ele queria dizer com a colocação de 

reticências e ele deu a explicação de que “Os pais da Kátia ficavam só dizendo que ela não 

podia namorar uma pessoa daquela cor!”.  

Uma das narrativas destacou características da personalidade de uma menina 

negra que foram docilidade e meiguice. No entanto, sua autora evidencia que estes adjetivos 

não eram suficientes para que ela tivesse amizades: “Ela era uma menina negra, o nome dela 

era Juliana, era uma menina doce e meiga, Juliana nunca teve amigos. Ela era pobre, e o 

que ela mais queria era ter uma amiga”. 

Outro texto apresenta um diálogo em família em que a mãe busca utilizar-se de 

explicações baseadas em dados históricos para tentar afastar sua filha branca de uma garota 

negra. A menina desconsidera os argumentos apresentados pela genitora e busca alternativas 

para essa situação: “Clara falou para a mãe dela que tinha encontrado uma menina negra. A 

mãe de Ana Clara falou: Negra! Você nunca vai ser amiga dessa garota, há muito tempo 

atrás os negros eram escravos. E Clara falou: Não! Nunca tive amigos e não vou desperdiçar 

essa amizade. Clara fugiu com Juliana, pararam num lugar e Clara falou: Me desculpe, mas 

tenho que te contar um segredo, nunca tive amigos. Juliana falou: Eu também não, nossa 

amizade vai durar para sempre”. 

Num outro contexto familiar, uma mãe consegue proibir a amizade de sua filha 

branca com uma menina negra camuflando seu preconceito racial sob o argumento de que 

ambas moravam em regiões diferentes: “Quando Rosa disse para sua mãe, ela [mãe] ficou 

desesperada porque Maria era de outra região e ela era branca. Então a mãe de Rosa 
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proibiu que elas fossem amigas. Rosa ainda não tinha entendido nada. Passou muito tempo e 

Maria conseguiu ser cantora e Rosa, uma médica. Então Maria nunca mais viu Rosa”.  

Conversei com a autora dessa história e pedi-lhe que explicasse o que Rosa não 

tinha entendido. A aluna respondeu-me com a seguinte frase: “Rosa só percebeu depois que 

sua mãe tinha preconceito porque Maria era negra”. Perguntei então como a menina Rosa 

chegou a essa conclusão, e ela falou: “Rosa ficou só ouvindo e observando o que sua mãe 

fazia! Ela falava mal dos negros!”.  

 

As outras quatorze histórias também citaram elementos importantes, que foram 

lugar social, características relacionadas à personalidade e estética das pessoas de 

descendência africana: 

a) Lugar social/traços da personalidade: “Uma moça muito inteligente, era uma vez... 

uma moça morena, ela era uma médica pediatra. Ela atendia no máximo 20 crianças 

por dia. Uma vez ela foi esperta demais, ela viu uma criança do sexo feminino na rua 

e falou: - Oi!? Meu nome é Ana Clara e o seu nome? [a menina responde] Meu nome 

é Alice. Ana perguntou: Onde você mora? A menina respondeu: Na rua, não tenho 

casa nem família”; 

b) Questões estéticas: “Era uma vez um menino que se chamava Antonio, um dia ele foi 

passear com amigos, quando ele chegou no lugar ele se apaixonou por uma morena 

que se chamava Larissa. Ele chegou e disse: Você é muito linda. A Larissa respondeu: 

Você também é. Antonio  falou: Você quer passear?, Ele chegou e disse que estava 

apaixonado pela Larissa. Eles ficaram felizes para sempre”; 

c) Marcas do desprestígio social do negro frente a um branco: “Era uma vez um menino 

que se chamava Max. Ele era um policial, ele tinha olhos azuis e o cabelo louro. Ele 

tinha corpo branco. Ele tinha 29 anos. Ele caminhava pela praia, de repente surgiu 

um ladrão, aí o Max correu, correu, mas conseguiu reforço, ele disse: “- Amigos 

preciso de ajuda, venham logo senão ele vai fugir”. O ladrão era negro com 18 

anos”. 

Essas dezessete narrativas ainda trazem alguns dados importantes para esse estudo, 

como o fato de, dos 31 personagens criados, 14 (ou seja, 45,16 %) serem homens e 17 

(54,83%) mulheres; desse percentual (de 14 homens), 12 (85,71%) foram citados com 

descendência africana (09 morenos e 03 negros) e 02 (14,28%) eram brancos, o que significa 

que houve uma preferência por personagens afros; do total de mulheres citadas (17), 11 
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(64,70%) eram afrodescendentes (08 morenas e 03 negras) e 06 (35,29%) brancas, o que 

ratifica a idéia de uma inclinação aos personagens afros. 

Logo abaixo exponho uma tabela onde faço um quadro comparativo entre os dados 

apresentados no pré-teste e no pós-teste acerca de como se deu a relação entre cor, sexo, 

profissão (atuação) e respectivas quantidades nessas histórias: 

 

Tabela 1- Comparativo entre os dados apresentados no pré-teste e no pós-teste. 
PRÉ-TESTE – 22 HISTÓRIAS PÓS-TESTE – 17 HISTÓRIAS 

SEXO COR 
PROFISSÃO/ 
ATUAÇÃO 

SEXO COR 
PROFISSÃO/ 

ATUAÇÃO/TOTAL 

MASC./ 
QUANT. 

24 MORENOS/ 
NEGROS 

ESTUDANTE MASC. 
12 MORENOS/ 

NEGROS 

01 PILOTO DE CARROS 
03 SALVA-VIDAS 
01 ESTUDANTE 

01 ATOR 
01 PROFESSOR 
01PEDREIRO 

01ELETRICISTA 
01 BANDIDO 

02 PROFESSORES 
 

 12 BRANCOS ESTUDANTE  02 BRANCOS 
01 POLICIAL 

01 ESTUDANTE 
TOTAL 36 HOMENS ESTUDANTE  14 HOMENS  

      

FEM./ 
QUANT. 

21 MORENAS/ 
NEGRAS 

ESTUDANTE  
11 

MORENAS 
/NEGRAS 

01 PILOTO DE CARROS 
02 SALVA-VIDAS 
01 ESTUDANTE 

01 ATRIZ 
01 COSTUREIRA 

02 MÉDICAS 
01 CRIANÇA DE RUA 

01 PROFESSORA 
01 POBRE 

 
 

 15 BRANCAS ESTUDANTE  06 BRANCAS 

02 PROFESSORAS 
02 RICAS 

01 CANTORA 
01 ESTUDANTE 

TOTAL 36 MULHERES   
17 

MULHERES 
 

 

Apresento as histórias escritas pelas crianças nessa intervenção: 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Setor do site negro 

 
O meu nome é Sonic, eu combato crime e 
o mal, um dia quando voltava pra casa 
veio uma coisa brilhando e eu fiquei 
pensando que era o fim do mundo. E 
assim ganhei novos poderes para 
combater o crime e proteger a 
humanidade.  
 
Profissão: Homem negro - salvar vidas  

Dragão Ball Gt 

 
Era uma vez 2 rapazes e 2 moças. 
Estavam num canto chamado Planeta 
Absufuri, todo mundo era Gohan, Goku, 
Puma e Pan. A profissão deles é salvar o 
mundo Super 17 Estrala 2.  
 
Profissão: salvar o mundo com Gohan 

(moreno), Goku (morena), Pan 
(morena) e Puma (negro).  
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Era uma vez um menino que se 
chamava Max. Ele era um policial, 
ele tinha olhos azuis e o cabelo 
louro. Ele tinha corpo branco. Ele 
tinha 29 anos. Ele caminhava pela 
praia, de repente surgiu um ladrão, 
aí o Max correu, correu, mas 
conseguiu reforço, ele disse: 
“Amigos preciso de ajuda, venham 
logo senão ele vai fugir”. O ladrão 
era negro com 18 anos”.  
 
Obs.: História sem título;  
Profissão: Policial (com a 

presença de bandido negro). 
 

Os corredores de carros 

 
Pedro e outros corredores estavam se 
ajeitando para mais uma corrida, quando 
uma mulher chegou e disse: Eu vou 
competir com você. 
E Pedro fala:- Qual o seu nome? Você 
não pode competir! 
E essa mulher falou: Meu nome é Nina, 
mas por que eu não posso competir?  
Pedro responde: Você é uma mulher e 
não sabe dirigir afinal. 
 
Profissão: Um homem e uma mulher são 
corredores; 

Cor: morenos.  

 
Gabriel é um rapaz que trabalha de pedreiro. 
Quando ele voltava pra casa ele viu tudo 
quebrado, tinha quebrado a janela, quebrado 
também a planta. Gabriel teve que ajeitar tudo, 
quando ele ajeitou ele foi trabalhar. Quando 
ele chegou ... chegou cansado. No outro dia ele 
foi trabalhar e viu todo mundo saindo do 
trabalho porque tinha terminado o serviço. 
Todos os amigos dele ganharam 50 reais. 
Saíram todos sujos do trabalho, tomaram 
banho e alugaram uma casa maior e vieram 
para a praia do Náutico, quando voltaram 
para casa uma pessoa foi morta.  
                       
Obs.: História sem título  

Personagem: Pedreiro moreno 
 

Um choque fatal 

 
Um dia João estava ajeitando uma 
tomada, Maria veio chamar ele 
para almoçar, aí ele disse:Estou 
trabalhando!. Aí quando pegou na 
tomada ele levou um choque. Maria 
ligou para a ambulância, e levou ele 
para o hospital. Ele teve um ataque 
cardíaco e morreu. Maria começou 
a chorar!  
 
Profissão: Eletricista moreno. 

 

A festa 

   
Era de noite, Lucas ia pra uma 
festa, ele viu todo mundo lá dentro, 
mas ele não podia entrar porque 
ele chegou atrasado e chamou o 
guarda e pergunto se ele podia 
entrar e o guarda disse: Não!. 
Então ele viu o cantor, o cantor 
perguntou: Por que você não está 
aqui dentro? Lucas responde: 
Porque eu não posso entrar! O 
cantor falou para o guarda e o 
guarda deixou ele entrar.   
 

Profissão: Professor negro  

Profissão importante 
 
Marina é professora, um dia Marina foi 
passear, conhecer a rua. A rua é linda 
de noite. Voltou para casa, ela estava 
indo para o trabalho, os alunos eram 
bem comportados na escola, ela gostou 
dos alunos e os alunos também 
gostaram dela. Foi para Marina um dia 
agitado porque um amigo dela morreu, 
mas um amigo morreu, mas só porque 
seu amigo morreu não significa que sua 
alegria acabou. 
 
Profissão: Professora branca 
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Uma festa no trabalho 

 
Era uma vez...  no dia seguinte no trabalho 
de Marina, ela estava trabalhando de 
professora, nesse dia era o aniversário 
dela, mas ela não sabia que as pessoas que 
trabalhavam com ela iam fazer uma festa 
pra ela. Assim que Marina chegou, ficou 
desconfiada. Passou horas e horas e 
Marina ainda desconfiada. Ficou de noite 
e deu 7 horas em ponto, Marina falou para 
as pessoas que ia pra casa. Quando 
Marina foi pra casa, as pessoas 
arrumaram a festa, algumas pessoas 
enchiam os balões. Quando Marina 
chegou no trabalho as pessoas cantaram 
os parabéns. Marina ganhou muitos 
presentes, ela pediu obrigada a todos, e 
terminou a festa. Marina é tranqüila, 
trabalha de professora e tem cabelos 
loiros.  
 
Profissão: Professora branca  

 

As amigas inseparáveis 

 
Era uma vez uma menina negra, o nome 
dela era Juliana ela era um a menina doce 
e meiga. Juliana nunca teve amigos. Ela 
era pobre e o que ela mais queria era ter 
uma amiga. Chegou um dia que ela 
encontrou uma menina branca, Juliana 
sentou ao seu lado e perguntou: Como é o 
seu nome?. Ela disse: Ana Clara. Juliana  
falou: Quer ser minha amiga?. Ana Clara 
falou: Quero!. Clara falou para a mãe 
dela que tinha encontrado uma menina 
negra. A mãe de Ana Clara falou: Negra! 
Você nunca vai ser amiga dessa garota, há 
muito tempo atrás os negros eram 
escravos. E Clara falou: Não! Nunca tive 
amigos e não vou desperdiçar essa 
amizade. Clara fugiu com Juliana, 
pararam num lugar e Clara falou: Me 
desculpe, mas tenho que te contar um 
segredo, nunca tive amigos. Juliana falou: 
“Eu também não, nossa amizade vai durar 
para sempre”. 
 
Personagens: Menina negra pobre e 

menina banca  

No colégio 

 
Rafael perguntou: – Cadê a 
Rafaela? 
Francivaldo disse: Não sei, não vi 
ela no colégio, então vamos ver se 
ela está na sala.  
Rafael perguntou para a 
professora: Cadê a Francimara e a 
Rafaela? 
A professora respondeu: Elas não 
vieram para o colégio. 
Rafael disse para 
Francivaldo:Vamos ver se elas já 
chegaram em casa. Quando eles 
chegaram em casa encontraram 
Rafaela e Francimara .E viveram 
felizes para sempre.  
 
Profissão: Estudantes  

Uma moça muito inteligente 

 
Era uma vez... uma moça morena 
dos olhos claros e cabelos morenos 
e mechas claras, ela tinha 26 anos 
de idade, ela era médica pediatra. 
Ela atendia no máximo 20 crianças 
por dia. Uma vez ela foi muito 
esperta demais, ela viu uma criança 
moreninha do sexo feminino, ela 
falou: O meu nome é Ana Clara, 
como é o seu nome? A menina 
falou: Meu nome é Alice. Ana 
perguntou: Onde você mora? Alice 
respondeu:  Na rua, não tenho casa 
nem família. Alice era muito 
pequena, não sabia nada o que 
falava, ela só sabia que tinha 09 
anos. Então Alice falou: Você quer 
me adotar?. Ana Clara falou: Sim, 
eu quero... eu vou ficar muito feliz 
em ter uma criança em casa quando 
eu voltar do trabalho. E assim 
viveram felizes para sempre. 
Personagens: Mulher morena 

médica e menina morena criança 

de rua 
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O namoro proibido 

 
Certo dia a Kátia e o Henrique foram para 
uma balada, quando eles se viram se 
apaixonaram e eles trocaram telefone. No 
ouro dia a Kátia falou para o Henrique 
que ela era rica e ele  falou que era um 
professor. Ela foi apresentar o pai e a mãe 
dela [ao namorado]. O pai e mãe dela 
eram racistas ... (...) Um dia ela falou: Vou 
me casar com ele e vocês não vão me 
impedir! 
 
Profissão: Professor moreno e médica 

rica        

Cláudio e Ana Clara 

 
Era uma vez um rapaz chamado 
Cláudio e sua amiga se chamava Ana 
Clara. Ela tem 20 anos e Cláudio tem 
21 anos, eles trabalham numa novela 
chamada Revelação. Eles juntos 
fizeram uma grande viagem para um 
motel. Quando saíram do motel, foram 
para a praia e se apaixonaram. 
Conversaram numa barraquinha e de 
repente Cláudio pediu para Ana Clara 
ficar com ele. Eles voltaram para o 
motel, enfim nasceu Alice e viveram 
felizes para sempre. 

  
Personagens: Ator moreno e atriz 
morena   

Tomando sol na praia 

 
Um dia Camila estava na praia sem 
lembrar que ela tinha que costurar. Ela 
pegou as roupas dela e correu para casa e 
começou a costura. Depois no outro dia 
ela foi para a praia de novo e começou a 
tomar banho de sol tranquilamente.  
 
Personagem: Costureira morena  

Amizade 

 
Era uma vez um menino que se chamava 
Antonio, um dia ele foi passear com 
amigos, quando ele chegou no lugar ele 
se apaixonou por uma morena que se 
chamava Larissa. Ele chegou e disse: 
Você é muito linda. A Larissa 
respondeu: Você também é. Antonio  
falou: Você quer passear?, Ele chegou e 
disse que estava apaixonado pela 
Larissa. Eles ficaram felizes para 
sempre. 
 
Profissão: Professor negro e Professora 
negra 
 

Os amigos negros e brancos 
  
Era uma vez uma menina negra 
chamada Rosa, ela tinha olhos 
castanhos. Uma vez ela conheceu 
Maria, ela era branca com olhos 
verdes. Elas ficaram amigas. 
Quando Rosa disse para a sua 
mãe, ela ficou desesperada 
porque Maria era de outra 
região e ela era branca, então a 
mãe de Rosa proibiu que elas 
fossem amigas. Rosa ainda não 
tinha entendido nada. Passou 
muito tempo e Maria conseguiu 
ser cantores e Rosa, médica. 
Maria nunca viu Rosa. 
 
 Profissão: Negra médica e 

branca cantora 
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Algumas imagens da intervenção: 

 

        
Figura 79 – Produção de Histórias com Bonecos 1              Figura 80 – Produção de Histórias com Bonecos 2 
 

4.15. Décima quarta intervenção. 

 

Como percebi na última produção de histórias que as crianças, além de 

determinarem o lugar social dos personagens afros, também apresentaram algumas 

características relacionadas à personalidade e estética desses, voltei a conversar com a turma 

e solicitei que tentassem explicar o que é ser negro. Para isso, propus que a turma escolhesse 

de forma aleatória dez letras do alfabeto. Foram escolhidas todas as vogais e as consoantes C, 

L, P, M & D. Tinha por objetivo verificar, por um lado, se características semelhantes àquelas 

se repetiriam, o que poderia vir a evidenciar que as crianças haviam conseguido produzir 

novos conceitos, ou não, sobre o ser negro. Pedi também que nessa atividade elas indicassem 

suas idades e pertencimento étnico apara que pudesse saber quantos alunos consideravam-se 

brancos e quantos de descendência africana e, nesse último caso, como se nomeariam. Para 

que eles/as entendessem melhor, solicitei que escrevessem suas idades e cor. 

Com esse tipo de auto declaração, teria oportunidade de verificar se algum/a 

aluno/a identificar-se-ia como sendo negro/a ou preto/a, pois, logo na primeira intervenção 

desse estudo, a turma afirmou que não era correto nomear as pessoas de descendência 

africana como negras ou pretas, pois seria uma atitude racista e o correto então seria chamá-

las de morenas.  

Essa atividade contou com a presença de dezessete alunos, sendo que uma menina 

branca não quis participar e um menino não quis identificar sua cor. Foram apresentados os 

seguintes atributos ao ser negro (para a vogal O foram escritas as palavras horroroso e 

horror): 
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Tabela 2 – Atributos ao ser negro. 

Letra Nomeação Letra Nomeação 

A 
amor – amigo 

amizade – amoroso 
D 

dama – dignidade – durona – doido 
 doador – docinho – dado – dia – delicado 

E 

esquisito – escuro  
estudar – estudioso 
especial – elegante 
escola – espertalhão 

estrelado – esmeralda  

C carinho – coração – carteiro 

I 
igualdade – inteligente 

inimigo – igreja – ilusão 
irmão – irritado  

L libertado – legal – liberdade – linda – lindo 

O 

obrigada – obediente 
ouro – obrigada 

oportunidade – ótimo 
orgulhoso – orar – otário 

horroroso – horror 

P 
pobreza – princesa – planeta – pura 

proteção – poderoso – perdão – paixão 
parceiro – paz 

U 
urubu – universo 

união – humildade 
M 

mentiroso – magia – mulher – modesto 
molecagem – mundo – mapa – maldade 
medroso – morar – maluca – molhado 

 

Avalio que a maioria das características atribuídas ao ser negro é favorável. No 

entanto, é possível verificar que houve por parte de algumas crianças também uma associação 

entre o ser negro e conotações pejorativas. Logo abaixo, fiz uma identificação desses 

atributos que julgo serem favoráveis, pejorativos e outros cujos significados não consegui 

entender dentro do contexto (imprecisos): 

a) Favoráveis: amor, amigo, amizade, amoroso, escuro, estudar, estudioso, especial, 

elegante, estrelado, esmeralda, igualdade, inteligente, irmão, ouro, ótimo, união, dama, 

dignidade, doador, docinho, delicado, carinho, legal, liberdade, linda, lindo, princesa, 

pura, proteção, poderoso, perdão, paixão, parceiro, paz, magia, mulher, modesto; 

b) Pejorativas: espertalhão, inimigo, irritado, otário, horror, horroroso, urubu, doido, 

pobreza, mentiroso, medroso, maldade, maluca; 

c) Imprecisas: igreja, obediente, universo, morar, molhado, mapa, mundo, planeta, 

durona, dado, dia, libertado, molecagem, orar, coração, carteiro, ilusão, esquisito. 

Quanto à auto-declaração por parte das quinze crianças de seus pertencimentos 

étnicos, foi possível elaborar a seguinte tabela por idade/cor/quantidade: 
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Tabela 3 – Pertencimento étnico. 

IDADE COR QUANTIDADE 
08/09/10 anos Moreno 09 
08/09/10 anos Pardo 01 
08/09/10 anos Negro 01 
08/09/10 anos Branco 04 

 

Um grupo de onze crianças declarou-se como morena, morena-clara e/ou parda, 

quatro como brancas e uma como negra.  Vejo como positivo o fato de uma criança ter-se 

definido como negra, o que pode significar que houve uma desestabilização das idéias 

pejorativas atribuídas ao ser negro/a, uma vez que logo no início desse estudo as crianças 

afirmavam que uma pessoa não poderia ser chamada de negra e/ou preta, pois essa atitude 

correspondia a uma conduta racista. 

Algumas imagens dessa intervenção: 

 

 
                                  Figura 81 – Escrita de Histórias 
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5. PARTE IV 

 

5.1. Das sessões de estudo com a professora e outras questões. 

 

Iniciamos (a professora eu) as sessões de estudo com dois textos que discutiam o 

papel da escola no combate a toda e qualquer manifestação de cunho preconceituoso e 

racista. Ela me disse que, logo no início do período letivo, explicava em sala de aula que não 

permitia manifestações de cunho preconceituoso e racista entre as crianças argumentando que 

todas as pessoas são iguais perante Deus.  

Num desses textos, eram discutidas as condições sociais às quais a maioria dos 

negros e descendentes de africanos está submetida e as dificuldades que esse grupo enfrenta 

para alcançar ascensão social. Ela dizia que as pessoas de sua família (brancos) também 

enfrentavam dificuldades, citando o exemplo de parentes que após concluírem cursos 

superiores em universidades públicas tinham dificuldades em serem aprovados em concursos 

públicos. Nessa oportunidade, apresentei a ela alguns dados estatísticos que a poderiam levar 

a perceber que a população branca tem recebido historicamente incentivos para ascender 

socialmente, não podendo o mesmo ser dito com relação à negra. Citava que tanto a Lei nº 

10.639/03 como as criações de cotas nas universidades representam ações afirmativas no 

sentido de garantir a valorização e o reconhecimento por parte do governo brasileiro dos 

crimes cometidos contra os povos africanos e a situação de empobrecimento a que foram e 

ainda são submetidos os seus descendestes em terras brasileiras.  

Após o estudo da história do Rei Galanga26, tivemos uma sessão de estudos onde 

utilizei um texto do Professor Henrique Cunha (2005a) que aborda, dentre outros temas, o 

desconforto sofrido por negros e afrodescendentes quando são tratados em sala de aula temas 

referentes ao processo de escravização dos povos africanos em terras brasileiras, nos quais 

estes são apresentados como um povo primitivo e irrelevante para a História da Humanidade, 

sendo, dessa forma, naturalizado o escravismo a que esse povo foi submetido. 

Durante a leitura desse texto, a professora mostrou-se muito atenta e interessada 

em debater sobre os temas e chegou mesmo a revelar algumas questões: pensava que os 

africanos tinham sido escravizados por serem um povo sem organização política e social, o 

que o tornaria primitivo frente aos demais povos; não tinha conhecimento, até então, da 

existência da realeza negra em terras africanas; nunca pensara que o Maracatu fizesse 

                                                 
26 Estudo realizado durante a 4ª Intervenção. 
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referência à realeza desses povos; estava percebendo que tinha muito a estudar sobre os 

povos da África para, a partir de então, passar a ensinar de outro modo. 

Após essa sessão de estudos, senti que a professora passou a ficar mais atenta às 

intervenções, ao que eu falava e às manifestações das crianças. No entanto, durante as sessões 

de estudo, não se pronunciava quanto à participação no planejamento e execução desses 

momentos. O fato de ela concordar e nunca questionar as minhas propostas de atividades 

deixava-me frustrada. Por outro lado, não me sentia à vontade para conversar com ela sobre 

sua postura.  Hoje, avalio que me comportei dessa maneira, primeiro, por temer que ela me 

avaliasse como alguém que estava ali para fazer críticas sobre sua conduta frente àquele 

estudo e, em segundo, como éramos colegas de trabalho, tive receio de fazer algo que 

pudesse afetar a nossa relação dentro da escola, o que talvez tivesse repercussões negativas 

para o andamento da pesquisa.  

Por outro lado, reconhecia todo o seu interesse em estabelecer e manter dentro do 

seu horário de aula um tempo para que esse estudo fosse realizado, pois, em alguns 

momentos, tivemos que desmarcar e adiar atividades já programadas, como intervenções e 

sessões de estudo, devido a alguns contratempos na rotina da escola.  

Após finalizar as intervenções, entreguei à docente um texto com as análises das 

intervenções realizadas em sala de aula e solicitei que o lesse para realizarmos uma conversa 

sobre o mesmo. 

 

5.1.1. Algumas das considerações feitas pela docente quanto ao desenvolvimento dessa 

pesquisa e à temática estudada. 

 

a) A participação da docente na pesquisa. 

Pesquisadora: “– Quando eu comecei a pesquisa, tinha pensado em muitas das 

intervenções fazermos juntas, eu e você, planejar com você, mas, às vezes, eu sentia 

assim... não é que você não quisesse participar, entendeu... mas você não se sentia à 

vontade pra participar planejando e realizando as atividades comigo. Como é que 

você se sentiu nesse período todinho que eu fiquei fazendo essas atividades na sua 

sala?”  

Professora: “– É porque eu sou desse jeito mesmo. Eu sou assim calada, às vezes eu 

ficava assim observando... fiquei mais observando, tanto que eu dizia menino sabe de 

uma coisa... a Gê está aqui, eu peguei o ponto mesmo da África, da história da 
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Bahia... vou dar [aula] era só o que tinha falando sobre a África, só uma coisinha, só 

um pouquinho no livro”. 

“– Eu nessa História da África eu estava assim... eu aprendi errado, eu 

não vou, a Gê é que está sabendo... eu ficava só de ouvir e prestar atenção. Ai eu 

disse: eu vou me situar aqui com ela. Então eu disse: eu vou ficar ouvindo porque eu 

estou aprendendo! Tinha coisa que eu não podia ajudar no planejamento porque eu 

não tinha nenhum conhecimento!” 

“– Eu não ia fazer as intervenções se eu estava praticamente alheia ali. Eu 

não sabia. Eu vou ouvir e ouvindo eu estou aprendendo! Você sabe que naquele dia 

eu fiquei pasma de saber que lá na África eles tinham uma realeza, eles tinham 

pessoas abastadas, que a África era um país (sic) rico em petróleo, que tinha ouro... 

que tinha isso... que tinha aquilo porque eu achava... a maioria das pessoas... a 

concepção que você tem de África e dos escravos é porque lá eles morriam de fome e 

vieram pra cá ser escravos... se sujeitaram a isso!”; 

b) Mudança de postura por parte da professora quanto ao estudo dos temas de interesse 

dos afrodescendentes. 

Pesquisadora: “– Mas em sala de aula você nunca pensou em trabalhar a questão do 

Maracatu?” 

Professora: “– Não!”  

Pesquisadora: “– Nunca pensou?!” 

Professora: “– Mas esse ano eu vou trabalhar! Eu acho até que a escola devia até 

requisitar um dia o Maracatu, não todo, mas aquelas alas todas ornamentadas pra 

fazer uma apresentação. A escola não traz pra dentro dela essa cultura. Esse ano 

quando eu for dar aula de História para meus alunos eu já vou falar em sala o que 

você falou em sala, que a África era rica! Que tinha rei e rainha por isso que hoje os 

Maracatus estão aqui em comemoração! Por que tem rainha no Maracatu? 

Representando as rainhas deles lá! Na minha sala de aula esse ano eu já vou poder 

falar! No livro não tem, mas eu vou falar! Eu vou falar de tudo que eu vi. Vou ficar 

com esse [texto] aqui. Eu vou falar daqui do Ceará, que foi o primeiro estado a 

libertar os escravos. 

Avalio como positivo o fato de a professora reconhecer falhas em seu 

processo de formação, pois creio ser esse um passo fundamental para a desconstrução 

de conceitos e preconceitos. É também positivo seu interesse e propósito em tentar 
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modificar sua prática pedagógica a partir da experiência vivida por ocasião dessa 

pesquisa. O professor/a é, sem dúvida, peça fundamental no cumprimento da Lei nº 

10.639/03, pois só à medida que tem oportunidade de conhecer princípios educativos 

voltados à valorização das populações negras é que terá condições de rever sua prática 

pedagógica; 

c) Presença de manifestações preconceituosas em sala de aula/queixas das crianças 

vítimas de racismo. 

Quando apresentei o texto à professora, ela disse ter reconhecido uma das 

cenas onde um menino manifesta atitude de cunho preconceituoso para com uma 

colega devido ao tipo de cabelo desta. 

Professora: “– [...] essa cena nove aí eu já detectei que foi o Paulo com a Marcele27, 

que isso aí já tinha acontecido e eu chamei o Paulo para as conversas. [disse ao 

menino] Venha cá... você não... você respeite sua colega, você tem seu cabelinho liso, 

mas tem o crespo, então cada pessoa não é obrigado... você já pensou Paulo, se todo 

mundo tivesse cabelo liso como o teu? O mundo tinha graça? Ele começou a achar 

graça. Então se todo mundo tivesse o cabelo da Marcele, o mundo tinha graça? 

Tinha graça o mundo... todo mundo é diferente, eu disse: um é alto, o outro é baixo, 

um inteligente, um menos inteligente, um feio e o outro é bonito, um é branco, o outro 

é pardo, o outro é preto, mas todo mundo é gente Paulo, não precisa discriminar, tá 

certo? Tá! [criança]. Você não faz mais não? [professora]. Não! [criança]. Pois eu 

espero, respeite a sua colega porque na hora que você está respeitando sua colega 

você está me respeitando também, porque eu estou lhe pedindo pra não fazer. Isso é 

coisa dele!    

Creio que um dos grandes desafios hoje colocados para a escola não seja 

apenas o de reconhecer que as pessoas são diferentes, seja pela sua etnia, religião e/ou 

orientação sexual, mas, sobretudo, o de lidar com essa diferença como algo natural e 

necessário para a formação de uma sociedade livre de preconceitos. Portanto, cabe à 

escola buscar desenvolver ações que permitam que seus atores estabeleçam uma 

convivência respeitosa e, para tal, 

 

a educação escolar deve ajudar professor e alunos a compreenderem 
que a diferença entre pessoas, povos e nações é saudável e 
enriquecedora; que é preciso valorizá-la para garantir a democracia 

                                                 
27 Refere-se à turma do ano anterior, na qual foram feitas as observações participantes.  
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que, entre outros, significa respeito entre as pessoas e nações tais 
como são, como suas características próprias e individualizadoras; 
que buscar soluções e fazê-las vigorar é uma questão de direitos 
humanos e cidadania (LOPES, 2005, p. 189). 

 

Em outro momento, mostrei à docente que, diferentemente do que ela havia 

dito, as crianças reconhecem que há racismo dentro da escola:  

Pesquisadora: “– Na segunda intervenção, eu os levei pra sala da 

biblioteca e você não foi comigo. Eu os levei pra lá, primeiro, por que assim eu queria 

poder trabalhar com eles um conto da Nigéria, de uma princesa africana. [...] Eu não 

sei se você lembra, aqui eu falei [texto] que quando eu cheguei na sala a primeira vez, 

que fui fazer a primeira  intervenção, aí eu perguntei pra eles se eles viam na escola 

algum tipo de situação de preconceito ou se eles viam na casa deles  ou em algum 

lugar. E aí você disse: Não...  aqui na sala de aula não tem! Aí quando eu cheguei lá 

que eu perguntei, eles disseram que tinha sim, na sala a gente já viu e na escola 

também! A Sinara  falou: Tia tem sim! A gente já viu aqui na escola e a gente já viu 

na sala de aula!” 

De sorte que a escola somente conseguirá eliminar qualquer que seja o 

preconceito se, primeiramente, assumir a existência desses em seu interior. Por outro 

lado, é necessário que a escola repense o modo como tem enfrentado as manifestações 

de preconceito e de racismo entre as crianças, mas não apenas entre essas. Pela fala da 

professora, é possível constatar que, se, por um lado, esse comportamento 

manifestado por parte do menino já vinha se repetindo, os argumentos por ela 

utilizados para coibi-lo também se repetiam, sendo insuficientes para que ele mudasse 

de postura. 

 

O discurso relativizador, não tem, no entanto força suficiente para 
impedir que o preconceito se desenvolva. Sua eficácia é reduzida diante 
da pressão das representações preconceituosas existentes na sociedade 
mais ampla, e diante da ausência de discussão sistematizada aberta da 
questão racial com as crianças. Quando a criança cresce e torna-se 
adulta, a potencialidade desse discurso igualitário embrionário se 
dissolve, podendo se transformar, de fato, num discurso vazio, 
escamoteador de verdadeiros sentimentos e preconceitos (FAZZI, 2000, 
p. 230). 

 

Por outro lado, isso demonstra o não preparo, por parte da escola, para 

enfrentar e debater conflitos étnicos raciais, pois 
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alguns professores por falta de preparo ou por preconceitos nele 
introjetados não sabem lançar mão das situações flagrantes de 
discriminação no espaço e na sala de aula como momento pedagógico 
privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus alunos 
sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa 
identidade nacional (MUNANGA, 2001, p. 202); 

 

d) A aplicação da Lei nº 10.639/09 e os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs). 

Professora: “– Uma Lei que está nos PCNs e só lá mesmo, nos PCNs, eles trazem a 

questão do índio para... do negro, mas na... naquele dia a gente discutiu... o livro 

didático não tem. O quê que o livro didático traz? Uma senzala. Pobre dos neguinhos 

tudo com as coisas tudo na cabeça, quer dizer, não tem. A idéia que eles passam de 

negro é o negro escravo, não se fala do anti-escravismo não. Como era o negro antes 

de ser escravo? Trazer [livros] figuras negras brasileiras de renome pra dizer que o 

negro não é só aquele negro de escravo, amarrado, apanhado e tudo, não é? Trazer 

pessoas que se destacaram na História brasileira. Para o professor tirar essa idéia do 

aluno que ser negro é ser escravo.”   

Considero ser de grande importância o fato de a docente ter chegado a essa 

conclusão acerca dessa imagem, pois acredito que os/as professores/as somente serão 

capazes de contribuir para a eliminação de práticas racistas se tiverem acesso a uma 

literatura que os permita pensar o ser negro a partir de referências diferenciadas das 

comumente apresentadas nos livros didáticos. Heloísa Pires Lima faz uma avaliação 

dizendo que 

 

cristalizar a imagem do estado de escravo torna-se uma das formas 
mais eficazes de violência simbólica. Reproduzi-las intensamente 
marca, numa única referência, toda a população negra, naturalizando-
se, assim, uma inferiorização datada. [...] O problema não está em 
contar história de escravos, mas na abordagem do tema. [...] A 
narrativa visual, mas contundente, apresenta uma dominação 
unilateral, onde o domínio dos que escravizaram parece total em 
narrativas sentimentais – diferentemente do modelo americano na sua 
fase politicamente correta, por exemplo, onde os personagens negros 
escravizados discutem explicitamente direitos civis. (2005, p. 103); 

 

e) O papel da Prefeitura de Fortaleza e do MEC frente à Lei nº 10.639/03. 

Quando conversando com a professora acerca do papel da Prefeitura frente à Lei nº 

10.639/03, ela faz a seguinte avaliação: “– É necessária uma formação do professor... 
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o livro não dá nada! Eu acho que ela deveria promover assim... ela devia fazer 

assim... como se fosse um... mandar fazer um livro, como se fosse um paradidático 

fininho, ‘né’... mandar ‘pras’ escolas ‘pra’ poder ser trabalhado”. 

Cabe, portanto, aos órgãos gestores públicos cuidar para que a escola tenha 

material pedagógico que lhe permita cumprir a referida Lei, de modo que 

 

a presença do negro nos livros, freqüentemente como escravos, sem 
referência ao seu passado de homem livre antes da escravidão e às 
lutas de libertação que desenvolveu no período da escravidão e 
desenvolve hoje por direitos de cidadania, pode ser corrigida se o 
professor contar a história de Zumbi dos Palmares, dos quilombos, 
das revoltas e insurreições ocorridas durante a escravidão; contar algo 
do que foi a organização sócio-político-econômica e cultural na 
África pré-colonial; e também sobre a luta das organizações negras 
hoje, no Brasil e nas Américas (SILVA, A., 2005, p. 25); 

 

f) Religião. 

Pesquisadora: “– E sobre as religiões de matriz africana, você se acha em condições 

de abordar esse assunto em sala de aula com as crianças?” 

Professora: “– Eu não tenho conhecimento bastante ‘pra’ trabalhar com eles sobre a 

religião. Eu só sei superficialmente. Eu tinha que ter um estudo aprofundado ‘pra’ 

poder... eu sei assim Candomblé e Umbanda... aqueles deuses... o que eles 

acreditavam... os deuses deles”. 

Pesquisadora: “– Quando eu fiz as observações em sala de aula, eu vi crianças 

referindo-se aos colegas como filhos da macumba. Como você interpreta isso?” 

Professora: “– As crianças não sabem dizer o que é macumba! A religião vem sendo 

trabalhada desde muito tempo assim e não chegou ninguém ‘pra’ dizer: Olha! Isso 

não é assim! A escola fica omissa. Nesse ponto ela é omissa! Mas escola é omissa 

justamente porque lá em cima [MEC] não vem nada ‘pra’ nós. Se está nos PCNs já 

era ‘pra’ estar. Se não vem no livro didático, mas trabalhar à parte isso aí.” 

Nas falas da docente e das crianças estão presentes alguns dos preconceitos 

pertinentes às religiões consideradas como coisa de negro (SILVA, N., 2005, p. 123). 

Entre os desafios apresentados ao cumprimento da Lei nº 10.639/09, está o grande 

desconhecimento, por parte do corpo docente e de grande parte da sociedade, das 

bases filosóficas e mitológicas das Religiões de Matriz Africana. Esse 

desconhecimento poderia ser dirimido se houvesse nos textos dos PCNs espaço para 
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tal debate. Segundo Nelson Silva, o que se percebe é que esses textos “remetem a uma 

sociedade com elevado nível do estabelecido conservadorismo e que sequer 

compreende de modo amplo a urgência do estabelecimento de novos parâmetros em 

busca de uma educação verdadeiramente plural” (SILVA, N., 2005, p. 121). 

Em seu estudo A educação e as Religiões de matriz africana: motivos da 

intolerância, Erisvaldo Santos aponta que conhecer essas religiões pode ser um dos 

caminhos para reverterem-se essas práticas desrespeitosas dentro e fora da escola que 

são remetidas às religiões de matriz africana, bem como aos seus adeptos, assim:  

 

Compreender os fundamentos das religiões de matriz africana como 
códigos sócio-culturais e educativos, referentes a uma outra forma de 
sociabilidade, pode ser um dos caminhos para afastar atitudes como a 
indiferença, a intolerância e o preconceito na educação escolar. Essa 
perspectiva de compreensão contribui para que o/a estudante negro/a, 
e, também não-negro/a, adepto/a das religiões de matriz africana, 
possa ver sua religião ser abordada na escola como uma referência 
identitária positiva. Retomo, assim, um dos aspectos do primeiro 
pressuposto deste trabalho: o de que a escola é um espaço e tempo de 
afirmação de identidade. Certamente, isso exige um esforço muito 
grande de educadores/as deste nosso País, com relação à mudança de 
mentalidade e práticas. (2005, p. 14). 

 

5.2. Considerações finais. 

 

Pelas observações efetuadas, foi possível perceber que, apesar da aprovação da 

Lei nº. 10.639/03, ainda não há, por parte dos/as professores/as, o conhecimento e a formação 

necessários para tratar-se da temática étnico-racial no cotidiano escolar no sentido de 

promover o estudo dos conteúdos curriculares a partir do referencial africano e 

afrodescendente. Essa situação vem contribuindo para a não visibilidade e pouca valorização 

do negro e de seus descendentes na história e cultura do povo brasileiro. Por outro lado, esse 

desconhecimento por parte das docentes é reforçado pelo uso de livros didáticos adotados 

pelo MEC que apresentam apenas a visão eurocêntrica da produção de conhecimento, 

descumprindo, dessa forma, as determinações da referida Lei.  Tampouco são seguidas as 

orientações dos PCNs, que preveem a presença desse conteúdo como tema transversal às 

disciplinas do currículo da Educação Básica.  

A ausência dessa temática junto às crianças tem favorecido e fortalecido a 

presença de atitudes preconceituosas e racistas contra estudantes de descendência africana. 

Entre as manifestações preconceituosas, nota-se a predominância das agressões racistas, 
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muitas vezes agregadas a outras formas de preconceito, como, por exemplo, o de gênero. Tal 

situação provoca reações diversas por parte dos alunos negros, que vão desde o 

silenciamento, passando por agressões físicas e verbais e chegando até mesmo ao 

distanciamento dos colegas.  

Passados cinco anos da aprovação da supracitada Lei, estudos (SILVA, 2008b; 

CAVALLEIRO, 2005) vêm evidenciando, por parte da escola, o silenciamento dos conflitos 

étnico-raciais no seu dia-a-dia. Nesse sentido, cabe à escola assumir sua função social para 

promover um redimensionamento das práticas pedagógicas, objetivando não apenas acolher, 

mas, sobretudo, criar mecanismos e/ou estratégias que possam valorizar a diversidade ali 

presente, seja ela étnica, cultural, religiosa e/ou sexual. No entanto, para que educadores/as e 

governos consigam redimensionar suas práticas, é necessário, por parte da escola, o 

entendimento de que 

 

quanto mais complexas se tornam as relações entre educação,  
conhecimento e cotidiano escolar; cultura escolar e processos educativos; 
escola e organização do trabalho docente, mais o campo Pedagógico é 
desafiado a compreender e apresentar alternativas para a formação dos seus 
profissionais. (GOMES, 2005; SILVA, 2006, p.19). 

 

Reforçando esse quadro de desrespeito para com as populações de descendência 

africana, grande parte dos livros didáticos aprovados pelo próprio Ministério da Educação 

(MEC) relativos ao Plano Nacional do Livro Didático (PNDL) e que foram ofertados às 

crianças envolvidas nesse estudo ainda se limita a apresentar os negros/as na condição de 

escravos.  

A criação da Lei n. 10.639/03, que dá obrigatoriedade ao ensino da História e 

Cultura Africana e Afro-brasileira na Educação Básica, vem, assim, representar uma 

estratégia política e ideológica dos Movimentos Sociais Negros para que, de um lado, 

professores/as e estudantes possam apropriar-se da produção de conhecimento de base 

africana e afro-descendente, reconhecendo e valorizando-a com uma das raízes culturais da 

formação de nosso povo e, de outro, para que seja possível aos docentes eliminar conflitos 

étnico-raciais no cotidiano escolar por meio de práticas pedagógicas não racistas. 

Acredito que, a partir do estudo da História da África e dos princípios que 

compõem a cosmovisão africana, será possível a negros e não-negros encontrarem caminhos 

que permitam o estabelecimento de práticas sociais e educativas não-racistas. A partir da 

realização das intervenções junto a crianças e docente, fazendo uso da literatura de base 
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africana e afrodescendente, avalio que houve por parte desses atores a produção de novos 

conceitos sobre o ser negro. 

Ao iniciar as intervenções, pude perceber, primeiro pelas falas e posteriormente 

pela primeira pintura coletiva (situação de testes), que os alunos/as desconheciam a História 

da África anterior ao processo de escravismo português, pois referiam-se aos africanos como 

um povo que não possuía princípios organizacionais ou éticos, o que permitiria classificá-lo 

como primitivo e sem cultura. Por outro lado, referiam-se à África como um lugar estático, 

ou seja, com as mesmas características ontem e hoje, sendo esse um lugar pouco habitado, 

sem edificações, sem equipamentos tecnológicos, assolado pela fome, muitos animais, 

árvores etc. 

Já com a realização da situação de pós-teste, onde as crianças foram convidadas a 

novamente produzirem pinturas coletivas sobre a África, foi possível verificar que houve, de 

fato, alterações no modo como elas concebiam esse continente, pois percebeu-se a pintura de 

casas, edifícios, postos de saúde, carros, igrejas e muitas pessoas. Durante as apresentações 

dos cartazes pela turma, um menino, ao apresentar o cartaz que havia pintado, revelou: “Tia, 

tudo que tem lá tem no Brasil, tem carro, futebol, as africanas e piscina!” 

Com a realização da segunda situação de teste, onde a turma produziu histórias 

utilizando personagens afro e brancos, foi possível constatar que elas utilizaram atores 

nomeados negros e morenos, o que considero um avanço, pois, ao iniciar essa investigação, 

as crianças declaravam-se morenas e afirmavam que chamar alguém de negro era um caso de 

racismo. Nessa atividade, também foram atribuídos aos personagens negros lugares sociais de 

destaque como os de professores/as, médicos/as, costureiros/as, cantor/as, ator e atriz, o que 

considero representativo da produção de novos conceitos positivos sobre o ser negro.   

Quanto ao pertencimento étnico das crianças, foi possível perceber que, de um 

modo geral, elas ainda declaravam-se como morenas, creio que ainda com o desejo de 

distanciarem-se de sua ancestralidade africana e assim evitarem possíveis conflitos étnicos 

raciais, mas, por outro lado, também houve uma criança que assumiu ser negra, fato que 

considero de extrema relevância, uma vez que essa postura pode representar a marca de um 

ser negro positivado a partir do estudo dessa literatura.  

Fazzi avalia o que significa ser negro e ser moreno dentro desse contexto marcado 

pelo preconceito racial: 
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No mundo infantil, ser considerado moreno ou preto/negro é 
significativamente importante e pode representar um tratamento 
diferenciado. Uma criança considerada preta/negra dificilmente escapa das 
avaliações negativas e comentários depreciativos associados a essa 
categoria, podendo sua auto-estima ser muito mais atingida do que as que se 
consideram e se morena. Um dos problemas dessa classificação baseada na 
aparência é o grau maior de incerteza quanto à manutenção da identidade 
racial morena e garantia de tratamento não discriminatório em outros 
contextos sociais, em outros grupos ou em outra etapa biográfica da vida do 
indivíduo. A não desvalorização da categoria morena torna o processo de 
identidade racial, durante a infância mais competitivo e complexo e, 
portanto, mais dinâmico. Quando a criança se torna adulta e estiver 
competindo por recursos econômicos, sociais e políticos, talvez ela sinta e 
descubra que ter sido classificada como morena não garante a eliminação 
do preconceito (FAZZI, 2000, p. 82). 

 

Por fim, ao solicitar que os/as estudantes respondessem o que é ser negro? 

fazendo uso de dez palavras, pude verificar que grande parte dos sentidos atribuídos foram de 

positividade, como, por exemplo: “liberdade”, “amoroso” e “inteligente”. 
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APÊNDICE – Rei Galanga: um rei negro no Brasil. Texto produzido para pesquisa de 

dissertação de mestrado, 2008. 

 

CENA 1: A África é o berço da civilização. A África é portadora de alguns dos 

maiores avanços em tecnologia da história, podemos citar, por exemplo: agricultura, criação 

de gado, comércio, mineração e metalurgia, escrita, arquitetura e engenharia, medicina, dentre 

outras áreas. Os povos africanos desenvolveram tecnologias muito eficientes para trabalhar 

com o cobre, bronze, ferro e aço. Esses conhecimentos sobre os metais eram produzidos e 

praticados dentro das famílias e, assim, seguiam de geração a geração. Os portugueses tinham 

interesse em se apoderar desses conhecimentos produzidos pelos diversos povos da África 

para poderem tornar-se uma grande potência econômica, de modo que passaram a disseminar 

a guerra entre as tribos africanas e assim deram início ao tráfico humano. Para dar início ao 

tráfico dos povos africanos, Portugal recebeu apoio da Igreja Católica e assim passou a 

prender, vender e aprisionar os povos negros da África. Muitos cientistas da Europa, que eram 

brancos, usavam idéias falsas para afirmar que as pessoas negras eram pessoas ruins, 

inferiores e sem alma e, assim, contribuíram para que os povos africanos, que eram negros, 

fossem tratados com total desrespeito. Assim iniciou-se à destruição dos povos africanos, 

sendo famílias destruídas, homens, mulheres, adolescentes e crianças negras aprisionados, 

torturados e mortos pelos mais diversos povos da Europa, como os portugueses, espanhóis, 

holandeses, franceses etc. 

CENA 2: Muitas Rainhas e Reis africanos foram aprisionados e levados para os 

mais diversos lugares, dentre eles o Brasil. Os mercadores de escravos iam à África e 

aprisionavam homens e mulheres, tirando-os de suas famílias. Essas pessoas eram colocadas 

em grandes navios com velas de pano grosso, chamados caravelas, que atravessavam os mares 

movidos pelos ventos. Esses navios passaram a ser chamados de Navios Negreiros. Chegando 

ao Brasil, esses homens e mulheres eram vendidos como se fossem animais. Muitas dessas 

pessoas nunca mais viram seus parentes. Num desses navios veio o Rei Galanga, Rei de uma 

tribo do Congo (uma região do Centro da África). Ele, sua família e várias pessoas da sua 

comunidade      foram presos pelos mercadores e trazidos para o Brasil. A viagem era longa, 

homens, mulheres e até as crianças que eram escravizadas vinham nos porões dos Negreiros, 

todos amontoados e mal alimentados. O Rei Galanga tinha mulher e filhos, mas durante a 

viagem, todos eles foram morrendo e só restou um de seus filhos, Muzinga. Galanga e seu 

filho Muzinga foram levados para Minas Gerais e comprados pelo Major Augusto, que era 

dono de uma das maiores minas de ouro de Vila Rica, a Mina Encardideira. O Rei Galanga 
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não era católico, mas foi batizado por ordem do Major Augusto e passou a ser chamado de 

Francisco e, posteriormente, seu povo passou a chamá-lo de Chico Rei. 

CENA 3: Negros e negras trabalhavam muito nas minas, tirando o ouro que era 

vendido pelos seus donos, chamados de Senhores de Escravos. Os povos africanos não 

aceitaram viver como escravizados, daí que planejaram muitas fugas e revoltas. Os escravos 

que fugiam, escondiam-se nas matas. Alguns grupos de escravos fugidos fundavam pequenos 

povoados e esses lugares foram chamados de Quilombos. Lá, tentavam ter uma vida com 

liberdade, praticar e preservar hábitos culturais referentes a religiosidade, danças, 

alimentação, produção de instrumentos musicais e armamentos etc. O Rei Galanga e as 

pessoas de sua tribo viviam em uma região rica em ouro e outras pedras preciosas, de modo 

que esse grupo já sabia como se trabalhava com metais preciosos e, assim, foram obrigados a 

trabalhar na região das minas. Os portugueses sabiam que o grupo do qual Galanga fazia parte 

tinha grandes conhecimentos sobre como encontrar e refinar ouro e pedras preciosas, mas 

Galanga e seus amigos não aceitavam ser escravos e passaram a esconder algumas pepitas de 

ouro para tentar comprar suas cartas de alforrias. Ele conseguiu comprar a sua carta de 

alforria e a de seu filho e ainda ajudou outros homens e mulheres africanas: juntou dinheiro e 

passou a comprar suas alforrias, tornando-as pessoas novamente livres. 

CENA 4: Naquele tempo, Galanga e todas as pessoas negras eram obrigadas a ser 

da religião católica, tinham que freqüentar a igreja e rezar como determinavam os padres. Os 

povos da África não eram católicos e foram proibidos de praticar aqui suas religiões. Para o 

Brasil, foram trazidos milhares de africanos das mais diversas partes do Continente Africano e 

essas mulheres e homens africanos tinham outras formas de reverenciar a presença de Deus. 

Os portugueses destruíam as matas, aprisionavam os índios, caçavam os animais, poluíam os 

rios e mares, mas Galanga acreditava que a natureza era sagrada, daí que tudo que havia na 

terra, no céu e nas águas tinha que ser respeitado, porque tinha sido criado por Olorum 

(Deus). Os povos africanos usavam os tambores e a dança para pedir proteção e agradecer as 

bênçãos recebidas de Olorum (Deus). Eles também acreditavam que Olorum (Deus) havia 

criado alguns seres para protegerem as pessoas e o Universo, os Orixás. 

CENA 5: Como os costumes da religião de Galanga eram diferentes dos costumes 

da Igreja Católica, ele e todos os africanos passam a ser perseguidos e considerados como 

pessoas ruins, que tinham contato com o mal, o que não era verdade. Com o tempo, negras e 

negros africanos foram conhecendo os santos da Igreja Católica, como Jesus, Nossa Senhora, 

Santo Antônio, São Jorge e passaram a respeitá-los. Mas assim como Galanga, os demais 

africanos foram espertos e encontraram um modo de continuar suas religiões e não serem tão 
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perseguidos, que foi o seguinte: eles escolhiam alguns santos da Igreja Católica para 

simbolizar os seus orixás, por exemplo, faziam de conta que São Jorge era Ogum, um orixá 

valente e guerreiro; Santa Bárbara era Iansã, um orixá mulher que cuidava do Universo; 

Nossa Senhora era Iemanjá, um orixá que protegia a maternidade; Santo Antônio era Exu, um 

orixá que protegia a fala e as casas das pessoas; Jesus Cristo era Oxalá, um orixá que protegia 

as pessoas e suas famílias. Dessa forma, as pessoas da Igreja Católica passaram a acreditar 

que negros e negras tinham mudado de religião, mas não era verdade, pois os povos negros 

continuavam a respeitar e praticar suas religiões. 

CENA 6: Como as pessoas negras eram proibidas de praticar sua religião, elas 

encontraram uma maneira diferente de dançar e tocar os instrumentos musicais para Olurum 

(Deus) e para os orixás sem que fossem tão perseguidos. Eles criaram a capoeira, que tinha 

passos de luta e de dança da religião e assim conseguiam manter suas tradições. Essa era, 

portanto, uma forma de resistência, ou seja, de não deixarem acabar sua cultura e religião. 

Mesmo com todas essas estratégias para conseguirem praticar suas religiões, os negros eram 

proibidos de freqüentarem a igreja dos brancos e assim, Galanga juntou-se a outros negros e 

criou uma organização chamada de Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens 

Pretos. Essa era formada por pessoas que se consideravam irmãos e ajudavam-se na vida 

difícil que levavam em terras brasileiras. As irmandades tinham como objetivo comprar 

alforrias, defender escravos, ajudar viúvas negras e fazer com que outros negros libertassem-

se fugindo ou pela compra de suas alforrias. Essa Irmandade funcionava dentro da Igreja de 

Santa Efigênia do Alto da Cruz, em uma colina. 

CENA 7: Galanga foi batizado pela Igreja Católica a mando do Major Augusto e 

depois recebeu um outro nome, sendo chamado Francisco, mas o seu povo passou a chamá-lo 

de Chico Rei. Os povos negros e descendentes de africanos criaram muitas festas para 

reverenciar seus reis e rainhas, por exemplo a Festa de Reizado e Maracatu (acontecem no 

Ceará e em Recife), as Congadas (reverência aos reis do Congo e ocorrem no Ceará e em 

outros lugares do país, como Recife e Minas Gerais), Lundu (festa realizada em Belém, 

Manaus e também no Rio de Janeiro), mas existem muitas outras festas. 
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ANEXO A – Conto Okpija. Publicado por Sunday Ikechukwu em Contos da Lua e da Beleza 

Perdida. (IKECHUKWU, 2006, p. 31-38). 

 

“Havia uma princesa de extraordinária beleza chamada Okpija. Sua pele era tão 

macia quanto a lã. Seus olhos brilhavam como dois diamantes. Era tão bonita que as deusas 

africanas a invejavam, pois ela recebia muitos elogios e era galanteada por todos os homens. 

Havia aqueles que nem conseguiam falar diante de tanta formosura. A moça, ciente de sua 

dádiva, tornara-se orgulhosa e se aproveitava da situação. Quando atingiu a idade de casar, a 

sua maior virtude transformou-se em maldição, porque, por se achar a mulher mais bonita do 

mundo, não havia pretendente a sua altura. Jamais aceitou um pedido de casamento. Mesmo 

tão orgulhosa e prepotente, os homens a desejavam como esposa e pagariam qualquer dote 

para se casar com ela. Os cantores compunham canções em sua homenagem; reis de todos os 

cantos da África vinham conhecê-la e tentar a sorte. Recebia muitos presentes deles, mas 

jamais houve um que a agradasse, e todos voltavam para suas terras sem a esposa sonhada. 

Muitos anos se passaram. Um dia, alguns pescadores lançavam suas redes ao mar, enquanto 

entoavam canções que falavam de Okpija e do modo como ela rejeitava todos os homens, só 

por se achar muito bonita. Os peixes ouviram as cantigas e três deles resolveram tentar a 

sorte. Mas como não tinham forma humana, decidiram pedir a Deus que lhes concedesse um 

corpo, por alguns dias. Em agradecimento, eles iriam limpar a água do mar. Deus atendeu-os. 

Os peixes, transformados em homens partiram para a cidade onde morava Okpija. Ao 

chegarem, apresentaram-se à moça, oferecendo pérolas trazidas do fundo do mar. Okpija 

gostou deles e também dos presentes. Curiosa, ela perguntou de onde vinham e quem eram. 

Responderam-lhe que eram irmãos vindo de uma terra bem distante para propor-lhe 

casamento. Okpija gostou dos três e não conseguia decidir com qual se casaria. Então 

resolveu casar com os três. 

Alguns dias depois, o casamento foi realizado e todos compareceram para, 

finalmente, ver a bela moça dizer sim, não para um marido, mas para três. Foi uma grande 

festa. Terminada a festa das núpcias os maridos precisavam voltar para casa - o mar-, porém, 

não podiam levar a jovem e bela esposa. Inventaram uma viagem, mas Okpija insistiu em 

acompanhá-los. Tentavam, a todo custo, dissuadi-la da idéia, dizendo que o caminho era 

longo e inóspito. Porém, nada do que diziam surtia efeito. Okpija estava firme em seu 

propósito. Assim eles partiram, a jovem esposa e os três maridos. Escolheram o caminho mais 

difícil e longo, no intento de que a moça se cansasse e desistisse da viagem. Após três dias de 

caminhada, finalmente chegaram ao mar. Nenhum deles tinha a menor idéia do que dizer a 
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Okpija como consolo, sem que ela descobrisse o segredo. Um dos maridos pediu licença para 

se ausentar e correu em direção ao mar, enquanto seu corpo voltava à forma de peixe. O 

segundo fez a mesma coisa. Surpresa, Okpija pediu explicações ao terceiro marido, o único 

que restara. Ele decidiu contar-lhe toda a verdade. Enquanto falava, seu corpo retornava á 

forma de peixe e em dois pulos entrou no mar. Okpija, desolada e sozinha, não acreditava no 

que estava acontecendo. Havia rejeitado tantos homens para, no final, casar-se com peixes e 

agora, nem os peixes ela tinha... Chorou muito por remorso. A tarde chegou e Okpija decidiu 

que não voltaria para a aldeia, pois ninguém acreditaria na sua história. Além de tudo, sentia-

se envergonhada. Então resolveu seguir seus maridos: pulou no mar. Seu corpo chegou até o 

fundo do oceano e foi acolhido pelos três peixes que, compadecidos da moça, pediram a Deus 

que não a deixasse morrer. Deus atendeu ao pedido, mas Okpija foi transformada em peixe e 

ali viveu para sempre, em paz com seus três maridos. Até hoje, nessa região da África, existe 

uma espécie de peixe que dizem ser os descendentes de Okpija, pois possuem características 

parecidas com as de seres humanos, como dentes e glândulas que lembram o formato de 

seios”. 
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ANEXO B – Cópia do livro Gosto de África: histórias de lá e daqui, de Joel Rufino dos 

Santos, Editora Global, 1999. (SANTOS, 1999). 
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