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RESUMO

o trabalho objetiva analisar as experiências e representações dos afro-brasileiros
sobre a escola e as construções e representações da escola sobre estes; analisar como se
processam as relações interétnicas na escola, a veiculação dos conteúdos contidos na
formulação e transmissão do conhecimento relacionados com os aspectos étnicos.

o trabalho analisa uma realidade específica em relação com a totalidade social
brasileira, de maneira sistematizada. A pesquisa de campo, realizada com familias negras
do Trilho, através de entrevistas livres, parte de temas relacionados com aspectos
fundamentais das suas vidas, como: moradia, trabalho, educação, identidade negra, e
visões sobre a problemática estudada. A pesquisa é feita à luz da bibliografia sobre o
assunto, envolvendo os trabalhos realizados recentemente por educadores
afrodescendentes, voltados para estudos da educação, as ideologias do
embranquecimento social brasileiro, a desvalorização socio-cultural dos negros e a
exclusão do povo negro nos campos econômico e político. Dado que o pensamento

etnocêntrico despreza os conhecimentos advindos de outros grupos étnicos, estes
trabalhos buscam resgatar as africanidades brasileiras, ensejam uma discussão sobre o
multiculturalismo brasileiro e as diversas formas de saber.

A pesquisa constata a presença do racismo na escola, seja através dos discursos, G
dos livros didáticos ou das relações interpessoais, reforçando o processo de exclusão e '
marginalização no qual estão inseridos os negros que moram na comunidade do Trilho.
Os processos de construção das identidades negras não acontecem a partir da escola,
mas de outros espaços. A pesquisa encontra uma construção ideológica da inexistência
de presença negra no estado do Ceará. Seguem á construção ideológica constatações de

uma agressão sistemática de caráter racista.

A pesquisa conclui que a realidade escolar no Ceará não é muito diferente de
outros estados. A escola processa a pedagogia do silêncio, introduz a abordagem do
negro apenas ao 13 de maio, relativo apenas. ao escravismo, encerrando a nossa
existência na simbologia da abolição, reduzindo ao' mínimo . inespressivó a nossa
participação na elaboração da cultura nacional. A escola, que deveria ser um espaço de
construção da cidadania de todos os grupos sociais e étnicos, constitui-se como um

instrumento aparentemente neutro, à medida em que não discute sobre a problemática

racial e não contribui para o processo de democratização da sociedade, ajudando assim,

na sustentação política e econômica e a manter a estrutura de classes. O trabalho conclui

sobre o despreparo da escola para fazer face à problemática das relações interétnicas.
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ABSTRACT

The arm of this work is to analyze afro-Brazilian people expenences and

representations about school, school constructions and representations about afro-

Brazilian people, ethnical relationships in school and educational contents transmission

process of ethnical topics.

The research, that analyze systematically a specific reality of the Brazilian

context, have been realized with black families of Trilho community by no-directed

interviews and focuses on fundamental aspects of their lives like living conditions, work,

education, black identity and on their perceptions about the central theme of the study.

The study have been realized in the light of bibliographic sources and of studies realized

by «afro descendants» teachers about education, «social whitening» in Brazil and social,

economic and cultural depreciation and exclusion of black community members. These

studies, that are no based on an ethnocentric thought that reject knowledge from other

ethnical groups, aims recover afro-Brazilian cultural aspects and initiate a debate about

Brazilian multiculturalism and different kinds of knowledge.

Our study prove that racism is present in school, by discourse, didactic manuais

and interpersonal relationships. It straightens exclusion process that marginalize black

people of Trilho community. We conclude toa that process of construction of black

identities doesn't start in school, but in other social spaces. The study identify a

systematic ideological construction process that denies black presence in Ceara State and

a consequent racist attitude.

The study concludes that school reality in Ceara and in other Brazilian states is

similar. The school promote a pedagogy of silence and resume the study about black

community on May 13 celebrations and on slavery period and abolition. The

participation of black people in the construction of national culture is reduced to

inexpressive levels. The school, that would be a place where ali social and ethnical

groups citizenship is constructed, becomes an instrument apparently neuter, where there

is no place for ethnic studies and discussions. In this sense, school does not contribute to

the democratization of the Brazilian society and assists to the maintenance of social,

politic and economic status quo. The study concludes also that school is not able to face

up to the question of ethnic relationships.
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CAPÍTULO I

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO



INTRODUÇÃO

Este trabalho nasce da necessidade de estudos sobre as relações interétnicas e os

racismos incidentes na sociedade brasileira. A produção acadêmica brasileira no assunto

é pequena quando comparada a outros temas. No caso das universidades ~o Ceará a

te:m~át~ic~a~é~:!Jrafu·:;arneJ~e:..-.nl1!ã~o~a~b~o~rdada,tendo sido relegada à preocupação secundária

tanto nos aspectos teóricos como empíricos. Os poucos trabalhos encontrados são

voltados para o escravismo, havendo uma lacuna sobre as realidades atuais. As

reflexões e estudos encontrados têm partido sempre dos afrodescendentes, na maioria

das vezes participantes dos movimentos negros que procuram elaborar uma crítica ao

eurocentrismo presente nas formulações acadêmicas e introduzir conteúdos voltados

para as sociedades africanas e para os afro-brasileiros e discutir o racismo na sociedade

brasileira.

A Universidade brasileira fundamenta-se em paradigmas e correntes ~

ensam n o eurqpéias, cristalizadas em determinadas visões sobre o fazer científico que

não contemplam as diferenças étnicas-culturais existentes na sociedade brasileira,

deconhecendo muitas vezes os racismos como um dos meios de exclusão nas sociedades

de classe. Não há tradição de estudos provinda das necessidades e das visões de mundo
~ --- .

dos afrodescend _. Nós, negros, estamos ausentes das preocupações do pensamento
"-

intelectual brasileiro, e a produção sobre nós é pequena, de divulgação menor ainda.

Retirando-se uns poucos clássicos da sociologia, os programas de pós-graduação têm

poucas informações sobre a produção relativa às africanidades brasileiras. Nas

abordagens sobre o escravismo permanece uma visão marcada pelos desconhecimentos

históricos sobre as sociedades africanas, dirigidos, por vezes, por preconceito ideológico

"\ de igualar o escravizado ao estatuto escravista de seres sem vontade própria,

desprovidos de culturas, eliminando a visão de produtores de uma nova história na

dinâmica do escravismo. As possibilidades de pesquisas sob a ótica dos afrodescendentes

têm esbarrado nos zelos acadêmicos de não ousar com o medo dos riscos da

ideologização das ,ciências e ideologiza, noutra direção, da repetição do que já está

estabelecido na eurodescendência.
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A necessidade da reflexão aqui apresentada e da pesquisa realizada vem das

elaborações necessárias à construção da cidadania e da democracia na sociedade

brasileira. Entendo que a construção da cidadania e da democracia nas relações sociais,

políticas e econômicas brasileiras são profundamente afetadas pelos estágios das relações

interétnicas brasileiras. Estas relações historicamente determinadas nesta sociedade são

caracterizadas por relações de dominação, onde Afrodescendentes e Eurodescendentes

se opõem num conflito denominado de Negros e Brancos. Portanto, os racismos são

componentes importantes das dificuldades da sociedade na produção da cidadania e da

democracia. Uma sociedade multicultural e multiétnica, como a brasileira, necessita no

centro das suas construções cidadãs, de expressão e representação ampla das diversas

culturas e etnias. Os paradigmas para a construção cidadã pretendida passam pelas

construções das identidades coletivas e individuais e que têm, como elementos

intervenientes de importâncias, aqueles consagrados como transmissões e elaboradores

da cultura, dentre os quais os sistemas educacionais. Por estas razões, justificam-se as

preocupações desta reflexão e dos estudos realizados.

Esta pesquisa nasce da confluência de diversos fatores. A presença nas

universidades de uma geração de afro-brasileiros conscientes das suas africanidades.

Embora numericamente pequena e de contornos ainda mal definidos, esta geração

explicita suas preocupações com os destinos das universidades e do pensamento

brasileiro em dois congressos de importância, SENUM - 1993, na Bahia, reunindo

universitários negros do Brasil e o Encontro de Pós-graduandos e Docentes das

Universidades Paulistas de 1991 em São Paulo. Outra questão são as necessidades

percebidas primeiramente pelos movimentos negros e depois, mais especificamente, por

pequenos grupos acadêmicos. Configura-se numa nova possibilidade de reflexões sobre

os afrodescendentes partindo do mergulho na história, filosofias e culturas africanas,

rompendo com as tradições da "base zero sobre conhecimento" na nossa chegada como

imigrantes forçados. Este trabalho se situa nesta corrente das Africanidades Brasileiras.

A formulação do trabalho passou por várias etapas. Durante todo o percurso

apareceram dificuldades de orientação acadêmica por conta dessa ausência de estudos

sobre a questão étnica e dificuldades causadas pelas barreiras ideológicas que negam a

existência de negros no Ceará e a necessidade de abordar o assunto. Estas dificuldades

emperraram o curso natural da pesquisa e criaram inseguranças iniciais que me fizeram
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em alguns momentos desestimular, não desistindo do estudo por convicção do que

quena e por responsabilidade social . A pesquisa de campo se deu num processo

inverso. Foi realizada com facilidades advindas da abertura dos próprios entrevistados

que compreenderam a sua importância e se mostraram acessíveis em todos os

momentos. Isto veio fortificar a vontade de dar continuidade à mesma e me determinou

para prosseguir até o final.

"Negros e as Perspectivas Educacionais" tem como objeto de estudo famílias

negras da comunidade do Trilho. A investigação centra nas experiências de ser negro no

Ceará, nas identidades negras existentes no Trilho e na relação entre os entrevistados e a

escola: as representações sobre a escola e as perspectivas educacionais; os modos como

a escola trata os problemas de caráter racial e que conteúdos veicula sobre os negros.

Fundamenta-se na base teórica provisória desenvolvida nos trabalhos que vêm sendo

realizados nas duas últimas décadas sobre as relações interétnicas no Brasil, os afro-

brasileiros e o sistema educacional. Partimos de pontos afins e ao final da análise

encontramos resultados que apontam um modo particular desta problemática no Ceará.

Consideramos que os objetivos do projeto inicial foram alcançados, tendo

entretanto clareza de que estamos apenas iniciando a discussão sobre o negro no Ceará e

a educação, numa abordagem atualizada e voltada para os negros no seu cotidiano. Por

não existir trabalhos anteriores nesta linha de abordagem, tive que fazer uma análise

mais ampliada sobre o tema, restando para outros trabalhos futuros a tarefa de se

deterem mais aprofundamente sobre as questões particulares que a pesquisa suscita.

Apresentamos novidades sobre o negro no Ceará e a Educação em si, por estabelecer a

possibilidade teórica do reconhecimento das identidades negras neste estado e tratando a

relação desta com a educação de maneira inovadora. Desconheçemos outras pesquisas

neste âmbito com o mesmo enfoque, consideramos a área ainda de poucas contribuições,

o que nos permite reinvidicar o caráter inovador deste trabalho. Contudo, há aspectos

que, pela própria delimitação do projeto de pesquisa resolvemos não aprofundar pois

daria um outro conjunto de análise. O trabalho está dividido em dez capítulos: um

capítulo apresenta o trabalho, cinco incluem o referencial teórico da pesquisa e os outros

quatro analisam os resultados da mesma.
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o primeiro capítulo se detém nas explicações iniciais sobre o trabalho através dos

seguintes temas: Introdução, A Escolha do Tema de Pesquisa, A Concepção de

Educação Escolar, O Trilho, Porque o Trilho, Metodologia e Técnica de Pesquisa, Os

conceitos O Referencial Teórico e Os Dados da Pesquisa.

O segundo capítulo - O CARÁTER EXCLUDENTE DA EDUCAÇÃO

ESCOLAR NO BRASIL - resgata historicamente a educação brasileira. Mostra como

ao longo da sua existência esteve sempre marcada pela elitização e pela exclusão dos

setores populares - os trabalhadores - do direito à escola. Quando tomamos o critério

étnico como referência no processo educacional percebemos que a escola reforça a

dominação de classe via dominação étnica.

O terceiro capítulo O ETNOCENTRISMO NOS CURRÍCULOS

ESCOLARES: O OUTRO LADO DA EXCLUSÃO - reflete como se construiram as

ideologias do branqueamento e da inferioridade dos negros e superioridade branca no

espaço escolar. Em vista disto, veicula-se a idéia de que no Brasil só pode ser

considerado como modelo de conhecimento, cultura e desenvolvimento o modelo

europeu. Neste sentido, a Cultura Nacional Brasileira passa a ser identificada como

"única", "verdadeira", "superior", "branca", negando-se a pluralidade étnico-cultural

brasileira. •

O quarto capítulo - O ESTEREÓTIPO E O PRECONCEITO RACIAL NO

LIVRO DIDÁTICO - analisa de que formas o estereótipo e o preconceito racial se

fazem presentes no livro didático, qual a concepção e a postura dos técnicos

responsáveis pela elaboração do currículo e professores sobre os mesmos. Constatou-se

que estes não percebem o conteúdo racista dos livros didáticos.

O quinto capítulo - A DISCRIMINAÇÃO DA ESCOLA NAS RELAÇÕES

INTERÉTNlCAS - analisa a discriminação racial na escola, revelando que existe

consistência e coerência no racismo tanto por parte dos alunos quanto dos professores,

mostrando que o racismo não se manifesta de maneira inconsciente, pois tem uma

racional idade que o constitui,

O sexto capítulo - EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL: INSTRUMENTO DE

QUAL SOCIALIZAÇÃO? - enfoca a escola como um espaço de socialização no

processo de construção do conhecimento e da cidadania. Conclui que o sistema
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educacional como um agente de socialização procura acomodar e domesticar o negro,

reproduz a discriminação existente contra ele. Tematiza sobre a necessidade de

democratização na escola através da inclusão da pluralidade de culturas e modos de vida

em nossa sociedade. A democratização do ensino passa pela contribuição da escola para

a cidadania dos diferentes segmentos étnico-sociais.

O sétimo capítulo - FAMÍLIAS NEGRAS DO TRILHO: MODOS DE VIDA -

elabora o quadro social dos entrevistados: origens, moradia, trabalho, educação, sonhos.

Parto do pressuposto de que os modos de vida determinam o tipo de escola que

freqüentam, as representações e os comportamentos em relação à mesma. O capítulo

procura situar os personagens com os quais foi desenvolvida a pesquisa, mostrando a

realidade concreta na qual estão colocados.

O oitavo capítulo - SER NEGRO NO CEARÁ - enfoca os discursos produzidos

na academia e no senso comum que negam a existência de negros e de racismo no Ceará

e, por outro lado, confronta estes discursos com a fala dos entrevistados que mostra o

falseamento dos mesmos à medida em que sua existência em si já prova a presença negra

no estado e suas experiências como pessoas negras mostram a percepção das agressões

racistas.

O nono capítulo - IDENTIDADE NEGRA NO TRILHO - aborda como se

manifestam as identidades negras no Trilho, mostra que não existe uma identidade, mas

várias, que se apresentam de múltiplas formas. A forte presença de mestiços ajuda a

escamotear a identidade negra e em muitos casos cria dificuldades para a definição étnica

dos atores.

O décimo - EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES DA ESCOLA - reflete

sobre o tipo de escola que os entrevistados frequentam, os níveis de escolaridade, as

interrupções e as continuidades, as representações sobre a escola, as representações da

escola sobre o negro e como lida com as relações interétnicas. A análise mostra que a

escola reforça o racismo e não cria formas para confrontá-Io e superá-Io.
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A ESCOLHA DO TEMA

Sempre fomos sensíveis aos problemas sociais brasileiros, o que nos fez entrar

para o Grupo de Consciência Negra em 1991, levando-nos a descobrir nossa

descendência negra e mais tarde, escrever um projeto de pesquisa para o mestrado em

educação com o título "O Preconceito e a Discriminação Raciais na Escola". No

decorrer do curso, o tema foi mudado e defendemos o projeto de pesquisa "Negros e

Experiência Escolar". Constatando a abrangência e generalização do tema e a

necessidade de delimitar mais o objeto de estudo, redefinimos novamente a escolha do

tema: "Negros do Trilho e Perspectivas Educacionais". Decidimos entrevistar os

próprios negros sobre suas experiências na escola e as representações sobre a mesma.

A escolha do tema está relacionada com nossos desejos e paixões que nos

provocam a determinação em contribuir para meu povo ser reconhecido, valorizado,

respeitado. Esta busca não nasce da abstração, mas da luta diária de todos nós que nos

comprometemos com estes propósitos, independentemente da cor das pessoas, pois o

que queremos é uma sociedade democrática e igualitária, sem exploração e exclusão de

quaisquer segmentos étnicos. O tema envolve necessidades individuais e coletivas de

concretizar estudos que elevem a auto-estima de cada negro em particular, e

coletivamente, para que sintamos orgulho da nossa etnia, para que consigamos nos

sobrepor ao processo de dominação que nos' foi imposto e não nos subordinemos às

ideologias e formas de opressão que nos estereotipam e nos agridem.

Negros do Trilho e Perspectivas Educacionais visa uma educação

comprometida com a cidadania do povo negro e possibilidades reais de acesso à escola

de qualidade. O tema parte de um espaço social determinado, mas está relacionado com

a totalidade social brasileira. Faz aparecer sujeitos sociais que têm sido deixados de lado

e oferecer ocasião para que possam dar opiniões, falar sobre suas percepções e vivências

e manifestar seus saberes, seus projetos, seus modos de ser, suas histórias de vida. Busca

contribuir para a representação, reconhecimento e melhoria do povo negro no Brasil.
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CONCEPÇÃO DE EDUCAÇÃO ESCOLAR

As funções da escola estão vinculadas não apenas a interesses internos, voltados

para os conhecimentos formais, produção e veiculação dos mesmos. Supõe que

organismos de poder como a economia e o Estado lhe impõem solicitações às quais ela

procura satisfazer. Significa dizer que a escola não é um organismo neutro. Desempenha

papéis que estão relacionados com os interesses de poder, interioriza os valores.--
necessários para o funcionamento da sociedade, reforça o processo de seleção dos mais

adequados para dar continuidade às formas de relações existentes, reproduz a divisão de

classes sociais e a divisão do trabalho. Por outro lado, constitui-se de heterogeneidades,

de sujeitos que não são apenas passivos. O cotidiano escolar é um momento do todo

social, recebe influências do mesmo, pela articulação que estes sujeitos cognocísveis

fazem entre o ambiente escolar e o meio social, produzindo pensamentos e ações

contrapostos às relações dominantes. Desta forma, a escola não só influencia o contexto

social, mas este a interpenetra, gerando contraposições ao que foi determinado no

. processo de produção e transmissão do conhecimento. Portanto, penso na escola como

um organismo de sustentação do poder dominante, mas que pode e deve encontrar

formas para suscitar pensares críticos e comprometidos com os interesses da população

trabalhadora e das diferentes etnias no Brasil.

A escola é m espaço de relações sociais e, como a sociedade brasileira é

multicultural e muItiétnica, é seu papel dar conta desta multiplicidade. Ao partir da

realidade dos alunos, necessariamente parte da realidade de grupos étnicos diferenciados.

O grande problema é que ela trata do patrimônio cultural negro de formJ esporádica,

eventual e estereotipando-o; trata-o como um "saber menor"e reforça a invisibilidade da

população negra. A sua responsabilidade se dá não apenas pelo que transmite, mas

também pelo que deixa de transmitir, pois há uma conseqüente interpretação também da

realidade não comunicada. O silêncio pode ser um excelente mecanismo de

discriminação. A discriminação racial manifesta-se também pelo que não é dito.

Acreditamos que seja viável uma reformulação dos conteúdos e das relações interétnicas

na escola. Mas isto só pode acontecer quando houver iniciativas voltadas para a

valorização do negro e a reconceituação da nossa imagem na sociedade, quando forem
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elaborados conteúdos pedagógics que se refiram a África e aos afro-brasileiros, quando

se levar em conta a particularidade da vida dos estudantes negros e a sua participação no

processo histórico nacional, quando a escola for capaz de discutir sobre os problemas do

racismo e de se democratizar de modo que atenda não aos interesses de alguns, mas aos

interesses de todos os segmentos sociais.

o TRILHO - PORQUE O TRILHO

o Tilho é uma favela situada na área de urbanismo das classes média e rica de

Fortaleza, ao longo de uma via férrea. Formou-se a partir de 1958, devido à grande seca

ocorrida naquele ano no Ceará, trazendo um intenso processo de migração do interior do

estado para a capital. No período em que o Trilho começou a se formar, esta era uma

área totalmente despovoada. Com o processo de urbanização da cidade, o bairro foi se

tomando uma área composta de moradores da classe média e alta, ampliando-se a

construção de grandes edificios, shoppings, e largas avenidas. Dessa forma, A

comunidade do Trilho hoje é cercada por avenidas prédios e mansões. Desde há muitos

anos vem sofrendo ameaças de despejo por parte da prefeitura de Fortaleza, devido aos

interesses imobiliários de valorização econômica da área. Um quarteirão inteiro foi

demolido no ano de 94 para viabilização de um terminal de ônibus. Continuam dois

quarteirões localizados entre as avenidas Santos Dumont e Antonio Sales e existe

concentração de moradores em três ruas: uma de frente para a linha férrea e duas por

trás da mesma.

A grande maioria dos moradores nasceu e se criou no Trilho. Para as famílias

deste local é bastante dificil lidar com a possibilidade de saírem de lá, seja por não terem

condições econômicas para comprar uma casa própria em outro lugar, seja pelas formas

de socialização e cultura desenvolvidos na convivência e construção da comunidade. Só

gostariam de sair do Trilho se fosse para morar em condições melhores. Os moradores

divergem quando indagados sobre a possibilidade de serem desapropriados. Uns acham

que um dia isto vai acontecer, outros pensam que não. Todos, de uma maneira ou de

outra, sofrem ao pensar nesta hipótese. Apesar de viverem em casa pequenas, sem

quintal e sem sistema de esgoto, morar no Trilho Ihes proporciona vantagens. Como
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eles afirmam, "é perto de tudo, tudo que a gente quer tem, tendo o dinheiro pra

comprar". Ninguém quer se mudar do Trilho, até mesmo porque não tem para onde ir.

Há uma certa acomodação em relação aos problemas que vivenciam no cotidiano deste

lugar, de forma que não há reividicações para melhorar as condições de moradia.

A presença negra no Trilho é forte. A população do Trilho se divide entre negros

e mestiços. A identificação étnica agrava as condições de vida dos moradores negros.

Por encontrarem menos alternativas de trabalho, ficam obrigatoriamente restritos a serem

faxineiras, lavadeiras, domésticas, pedreiros, serventes, mecânicos práticos (não

especializados), ou trabalharem no mercado informal. Outro problema que vivenciam no

cotidiano do Trilho é a estigmatização por parte dos demais moradores e a frequente

violência policial e em muitos casos são considerados marginais unicamente devido à cor

da pele. No entanto, a pesquisa mostra que as famílias negras do Trilho são compostas

de trabalhadores responsáveis, que primam pelo respeito aos outros. O núcleo familiar

negro é visível na comunidade do Trilho, os laços entre parentes são fortes e direcionam

os objetivos profissionais, escolarização dos filhos, seus sonhos e suas buscas.

OS CONCEITOS

Compreendemos os conceitos como constru ões.dos grupos sociais a partir das

re resema ões que, possuem de si mesmos e dos outros, do mundo e das relações

intergrupais. Quando são formulados em função da ideologia do grupo dominante são

imbuídos de estereótipos que visam diferenciar os outros com intuito de discriminar.

Desta forma, são conceitos impostos, a exemplo de negro e índio. Nós somos

conceituados a partir do olhar de quem busca dominar. Mas os conceitos se referem

também a auto-identificação que os grupos fazem de si mesmos. É o caso dos conceitos

negro e afro-brasileiro. Os conceitos são históricos e sofrem modificações ou

substituições com o passar do tempo, a depender de como vão se desenvolvendo as

relações raciais. Portanto, precisam ser compreendidos nos contextos em que nascem e

legitimam-se.

O conceito exclusão, presente na análise sobre a educação brasileira, remete à

lógica da exclusão do sistema capitalista. É a partir desta lógica que situamos o
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afastamento de alunos negros da escola, a qual denominamos de evasão. A exclusão se

explica através do processo de elitização e dominação por parte daqueles que detêm o

poder político e econômico e tem como base a dominação étnica. Compreendemos os

classismos e os racismos como uma interrelação. No Brasil os racismos sedimentam os

classismos e2.Q podemos e enden.os-pseblemas raciais remetendo-nos à questão da

divisão de classes. Isto porque os racismos são manifestações com caráter não apenas

subjetivo, mas são constituídos como um sistema de dominação, interferindo nas

relações interpessoais e nas relações sociais, políticas e econômicas. A ideologia racista

existe para distinguir grupos étnicos com Q intuito de inferiorizá-los e exclui-los dos seus

direitos sociais e da participação política. A identificação étnica neste caso serve para

estigmatizar os grupos étnicos não dominantes. Neste processo produz-se a idéia de que

a Cultura Nacional Brasileira é "única", negando-se a pluralidade étnico-cultural e

impondo valores do universo branco. A sociedade se caracteriza desta forma pelo

etnocentrismo. Os conhecimentos, os padrões culturais são guiados pela cultura

ocidental, tida como modelo de organização social, e só são considerados verdadeiros os

seus paradígmas. No nosso caso, o eurocentrismo predomina em todas as áreas da

produção do saber, no pensamento e nos comportamentos sociais. A visão de mundo

eurocêntrica burguesa elaborou juntamente com o conceito de inferioridade racial dos

povos negro e indígena a necessidade de branqueamento da sociedade brasileira. A

. ideologia do branqueamento pressupõe que a "raça" branca é superior e o "progresso

brasileiro" só poderá acontecer à medida em que a sociedade se embranquecer.

Discordamos do conceito raça porque este traz subjacente a idéia de que

existem raças puras, que, quando submetidas à visão parcial, hierarquisa em superiores e

inferiores. A forma usual do conceito raça também não dá conta da diversidade humana.

Procuramos utilizar o conceito etnia, compreendendo que existem grupos étnicos-

culturais com origens, história, valores e modos de ser diferenciados. A sociedade

brasileira contém uma pluralidade étnico-cultural e só faz sentido falar sobre

democracia racial se houver o respeito a esta pluralidade onde todos sejam tratados

com o mesmo grau de importância e se houver uma democracia social efetiva. Sem isto,

a democracia racial é apenas ideologia ou mito. ldeologia aqui é entendida como um

discurso de classe social, no caso a dominante.
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Trabalhamos com o conceito de afro-brasileiro. Defino afro-brasileiros todos

aqueles que carregam a descendência- africana, as raizes culturais do seu povo.

Compreendemos que não apenas os traços fisicos expressam a identidade étnica. A

identidade étnica desta forma não é possível ser extirpada porque ela faz parte da história

dos afrodescendentes e aparece nos seus costumes e modos de ser. O conceito negro foi

imposto aos afrodescendentes como sinônimo de algo negativo, pejorativo.

Redimensionamos este conceito e o utilizamos de modo a reconstruir o seu significado

que possui pela eliminação dos estereótipos racistas.

Trabalhamos com o conceito africanidades brasileiras. Este se refere a todo

conhecimento, toda produção cultural dos afro-brasileiros, às formas de pensar, aos

modos de se comportar característicos dos afro-brasileiros. Diferente de outras correntes

de pensamento, pensamos que a produção do conhecimento a respeito do povo negro

no Brasil não deve ter como ponto de partida a sua chegada no Brasil com o processo do

escravismo, mas os saberes, as experiências, a cultura e todo o conjunto de valores e

produções realizados pelos africanos vindos para o Brasil. A sociologia e a etnografia---------
desenvolvidas por autores como: Oliveira Viana, Nina Rodrigues, Sílvio Romero e~ ---
Gilberto Freyre que apresentam como pressupostos a inferioridade da "raça negra" e o--"embranquecimento da sociedade brasileira" são teorias impregnadas por racismos. A

Sociologia do Negro, representada por Florestan Fernandes e Roger Bastide, avança em

relação às teorias anteriores, por não possuir um teor racista e por analisar a questão

racial fazendo relação com a questão de classes. Mas possui certos limites à medida em

que o negro é tido como objeto de um estudo onde se pressupõe a neutralidade

científica, como se o pesquisador estivesse separado deste objeto. Os estudos sobre o

negro nesta corrente de pensamento são feitos como se este começasse a existir a partir

do escravismo. Não se consideram as suas origens, os conhecimentos acumulados no

contexto africano. Os Estudos Afro-brasileiros, avança ainda mais nos estudos sobre os

negros no Brasil, pois não os estuda como um objeto separado do pesquisador e os vê

como sujeitos dinâmicos que interferem na organização social brasileira. Porém

considera apenas os aspectos culturais negros a partir do escravismo; continua partindo

do escravismo como a base zero para estudos sobre os afrodescendentes. A corrente de

pensamento representada, por exemplo, por Helena Theodoro, Muniz Sodré, Petronília

Beatriz, Maria Zita e Ney Lopes, vê os negros como sujeitos pensantes com um
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universo teórico-cultural próprio, diferenciado de outros grupos étnico-sociais, que têm

suas raízes na África. Para esta corrente, os africanos, quando chegaram no Brasil tinham

conhecimentos acumulados (formas organizativas, técnicas, culturas, etc) e reprocessam

esta herança na construção da história cultural brasileira. O enfoque deste trabalho está

dentro da linha das Africanidades Brasileiras, da qual os autores são defensores,

implicando num conhecimento de base histórico-sociológica da África e das

transformações da cultura na dinâmica cultural brasileira.

METODOLOGIA E TÉCNICA DE PESQUISA

Somos sujeitos da tradição, adquirimos o conhecimento, compreendemos e

buscamos a verdade a partir do sentido da tradição, ou seja, de todo o conhecimento

acumulado pela sociedade, dos condicionamentos históricos que estão subjacentes na

escolha do objeto, no processo e resultados da pesquisa. Os pesquisadores, ao meu ver,

são sujeitos passíveis destes condicionamentos que interferem na pesquisa a qual

realizam, possuem uma intencional idade. Neste sentido, há uma relação intrínseca entre

objetividade e subjetividade, ou seja, os valores, as opiniões do pesquisadores, se fazem

presentes em todo processo de pesquisa e interferem no percurso de qualquer trabalho

científico. Portanto, não existe neutralidade científica, pois as paixões, os valores

pessoais, influenciam todo pesquisador. O que podemos fazer para assegurar o caráter

científico é ter clareza de quando a interferência acontece, e procurar ser o mais fiel

possível aos resultados encontrados; para isto é necessário um referencial teórico de

modo que não se faça uma interpretação a partir do próprio ponto de vista. Porém,

nunca é possível a transparência absoluta do real, mas existe sempre algo obscuro. Não

existe possibilidade de encontrarmos a verdade absoluta, de demonstrarmos a verdade

absoluta, mas verdades que vão sendo reveladas historicamente. A verdade é

historicizada, condicionada pela realidade na qual o objeto. e o pesquisador estão

situados.

É preciso superar a onipotência da busca da verdade absoluta, o que não quer

dizer passar por cima da discussão sobre a verdade e a possibilidade de sua realização,

porque sempre faltará algo a desvendar. E é por isto que a ciência existe, senão acabaria
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a sua função. É necessário ver a fundamentação do conhecimento e da verdade como

uma busca constante. Concordo com o pensamento de Pedro Demo:

A maioria dos cuidados metodológicos visa à objetivação. Usamos este

termo, em vez de objetividade, porque esta não existe em ciências sociais.

Objetivação significa o processo inacabável, mas necessário, de depuração

ideológica da ciência, na busca de uma análise que seja a mais realista

possível. O fato de que nenhuma teoria esgota a realidade não pode

produzir o conformismo, mas precisamente o contrário: o compromisso de

aproximações sucessivas crescentes ... Assim, quem se imagina objetivo, na

verdade encobre suas deturpações. Objetivação, vista como processo

necessário e interminável de busca da objetividade, é a maneira mais

madura e crítica de respeitar lima realidade que nos sobrepassa a

capacidade de captação, ao mesmo tempo que levanta sempre a

desconfiança contra a pequenez de nossa visão (Demo, 1985: 38).

A ciência, ainda segundo Demo (1985), trabalha com um objeto construído e não

com objetos "dados". Trabalhamos com a realidade que conseguimos captar, isto quer

dizer que há uma mediação entre sujeito e objeto, pois o cientista não é apenas lógico-

formal mas também social. Por isto não existe uma realidade em si mesma, independente

das interpretações do sujeito de pesquisa. Agora, como proceder de forma que não se

manipule ou reduza a realidade ao seu próprio olhar é onde residem problemas. É

inevitável o papel que a subjetividade exerce na pesquisa, mas como se trabalha para

discernir o que existe de real e como evitar os possíveis erros de análise é que é

fundamental. Para isto é preciso criar uma salvaguarda como o embasamento teórico e a

reflexão crítica. É importante que haja uma estrutura teórica que oriente a análise dos

dados e uma abertura para perceber e assumir quando se disvirtua a mesma. Nesta linha

de reflexão importa perceber também a credibilidade dos informantes, se as declarações

estão sendo espontâneas ou dirigidas, e até onde são dirigidas pelo pesquisador.

A metodologia convencional apregoa uma maneira "certa" de fazer as coisas, de

modo que se evitem os erros. Considera que usando esse critério torna-se possível

encontrar a verdade absoluta. Como afirma Muniz Sodré(1988), há sanção para quem
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não adota a forma dominante da busca do conhecimento: o não reconhecimento da

cientificidade do discurso. Para ele não podemos caracterizar o real de forma absoluta:

CJ real é, portanto, aquilo que resistindo a toda caracterização absoluta,

se apresenta estritamente singular, como único. Quanto mais real é um

objeto, mais ele é tnindenttficável. Quanto mais intenso é o sentimento do

real, mais ele é indescritivel e obscuro ... A mathesis - seja no modo da

metajísica clássica da verdade, seja no modo pós-moderno de

operacionalidade absoluta - não poderia conseguir a formalização

completa das figuras do pensamento. O conceito de contradição já cava

lugar para que se percebam as instabilidades e as diferenças no processo

ideológico (Sodré, 1988: 95).

Para Sodré (1988), a verdade do ocidente, cuja lógica aspira à evidência

universal, pretende não depender de mais nada além da própria verdade absoluta, tem

necessidade de comparar o que é científico ou não. Concordamos inteiramente neste

modo de pensar:

A modernidade, assentada na onipotência racionalista, põe diante de si

mesma a meta de uma sociedade sem segredos, sem obstáculos à

manifestação da verdade. Suas pressuposições são de que a verdade existe,

de que é logicamente evidente (isto é, ela se auto-indica, transparente

através de operações racionais) e de que a ela todos devem se submeter. O

grande imperativo da ideologia moderna, é o da transparência absoluta:

tudo deve ser dito, tudo deve ser revelado (Sodré, 1988: 1./2).

Penso que o único caminho para construir uma verdadeira ciência dos fatos

sociais é adotando a análise sistemática, pois somente assim poderemos alcançar uma

"objetivação" mais completa do social. Isto porque sempre há necessidade de conhecer

melhor o objeto e ao mesmo tempo conhecer a totalidade social na qual se encontra.

Realizamos o trabalho desta forma: conhecendo a realidade específica dos entrevistados

em relação com a totalidade social brasileira, elaborando as categorias em relação ao que

foi percebido nos diversos níveis da questão e posteriormente estas categorias foram

sendo trabalhadas à luz da bibliografia sobre o assunto. Procuramos relacionar sempre a

teoria e os dados empíricos, pois a realidade só pode ser compreendida a partir da
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teoria e esta sem os dados do real se esvazia. Desta forma buscamos construir um

diálogo entre uma coisa e outra.

Fizemos a pesquisa de campo, como já foi mensionado, na área do Trilho, com

famílias negras. A escolha das famílias se deu em função do tempo de proximidade entre

mim e elas que foi gerando conversas informais a respeito da problemática racial e das

suas experiências educacionais durante 3 anos de convivência. Esta convivência foi de

fundamental importância para a realização das entrevistas, pois levou as pessoas a se

sentirem mais à vontade para responder às perguntas colocadas. Utilizamos como

técnica de pesquisa a entrevista livre, baseada em alguns temas que orientaram a mesma:

situação social dos entrevistados (moradia, trabalho, educação, lazer, religião), como é

ser negro no Ceará, as identidade negras, as concepções sobre escola. A sequência de 50

perguntas variou de acordo com o percurso das respostas e o tempo de cada entrevista

se deu de acordo com o desenvolvimento da mesma. O tamanho das entrevistas também

variou de pessoa para pessoa, feitas de acordo com o tempo disponível dos

entrevistados, ficando a seu critério, dia, hora e local. Antes de cada entrevista falava

sobre o que seria o seu conteúdo, deixando-os à vontade para responder ou deixar de

responder às perguntas, ficando à critério da pessoa entrevistada continuar ou

interromper a entrevista se assim o quizesse.

Coletamos os dados da pesquisa durante 4 meses, íamos 2 a 3 vezes por semana

à comunidade para conversar, marcar, remarcar e fazer as entrevistas. Gravamos todas

as entrevistas e fizemos anotações sobre conversas à parte. Enquanto realizávamos as

entrevistas, procurávamos estar sempre atentos aos modos de falar, à postura de cada

entrevistado (o grau de abertura, de sinceridade e de reservas), tentando captar as

emoções e o envolvimento dos mesmos em relação aos temas suscitados. Tentamos ficar

atentos também ao nosso próprio modo de expressar-nos. Nós mesmos transcrevemos

todas as entrevistas, e se por um lado foi enfadonho, por outro facilitou na

sistematização das mesmas. Transcrevemos as falas tal qual estavam, não mudamos nada

do conteúdo nem da forma de todas elas.
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OS DADOS DA PESQUISA

Diversos resultados emergem da pesquisa. A existência de uma percepção

controvertida dos meios acadêmicos sobre a inexistência de negros no Ceará. Problemas

de definição do que é negro para a população, implicando num problema metodológico

censitário. Os discursos do senso comum e acadêmicos sobre a ausência de negros no

Ceará são um fator que reforça as velhas relações baseadas no preconceito e

discriminação raciais. São discursos infundados quando nos deparamos com a existência

de diversas comunidades ou agrupamentos eminentemente negros no interior do estado e

nos bairros de Fortaleza.

A afro-descendência brasileira é diversa, com relação aos vetores determinantes

das singularidades africanas. O conhecimento e o reconhecimento das tradições africanas

nem sempre é explicitado e nem sempre é recuperado como herdeiro da matriz africana.

Enfoco as identidades negras não como monolíticas de contornos precisamente

definidos, e não necessariamente baseadas na cor da pele, mas, no processo cultural

vivenciado. As identidades negras podem ser formadas de diversas, maneiras tais como:

grupos que mantém tradições culturais africanas, formados por pessoas que se auto-

identificam como sendo negras e que possuem identidade negra positiva; grupos

compostos de pessoas que recebem as influências dos valores brancos e estereótipos
I

racistas, recusando-se enquanto negras; outros formados por aqueles que se encontram

em uma posição intermediária entr~ dois anteriores, nos dois sentidos, tanto da perda

da forte identidade como na reafirmação dela.

A escola não dá conta da presença negra e dos problemas de racismo existentes

no seu interior e em outros espaços sociais. Mostra-se aparentemente neutra, uma vez

que não suscita nenhuma discussão sobre as relações interétnicas e o negro no Ceará. No

entanto, reproduz estereótipos negativos sobre nossa história, nossa cultura, nossos

valores e nosso papel na sociedade. Afeta negativamente nossa identidade ao gerar ou

reforçar conceitos e imagens deturpados a nosso respeito. A escola não reflete sobre o

cotidiano cearense que se apresenta extremamente violento contra o negro, em

diversos aspectos: fisico, psicológico e moral. A escola reforça imagens depreciativas
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sobre os negros, e não atende às expectativas alimentadas pelos negros em relação à

contribuição que ela possa trazer com relação à nossa inserção social.

REFERENCIAL TEÓRICO

Nos últimos anos vem sendo realizada uma série de pesquisas sobre temas

relativos ao papel que a escola desempenha com relação aos afro-brasileiros. São

pesquisas feitas em vários pontos do país e revelam grandes semelhanças entre si nos

resultados encontrados. Partem de novos enfoques do racismo como um sistema de

dominação que serve como sustentáculo para o poder dominante e exclusão da maioria

da população negra. O racismo é abordado também como forma de comportamento

presente nas relações interpessoais, interferindo na maneira das pessoas se verem e se

relacionarem no cotidiano. Esses trabalhos são realizados por afro-descendentes e não

estudam o negro isoladamente, mas englobam todos os aspectos que o constituem e que

marcam sua atuação histórica em todos os setores da sociedade: sua origem africana, os

conhecimentos econômicos e experiências organizativas trazidas daquele continente e

atualizadas no Brasil.

Dentre o leque de trabalhos de que tomamos conhecimento, optamos por

aqueles que servem de referencial teórico para esta pesquisa. Uma primeira justificativa

para este procedimento são os pontos em comum que existem entre o que buscamos

investigar e o que já foi investigado por esses trabalhos. Apesar de terem se realizado em

outras realidades, nos estados de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande

do Sul e Bahia, apresentam vários aspectos que consideramos relevantes e que mostram

semelhanças com o quadro étnico-social do Ceará. Cada realidade se diferencia e contém

algo de particular, mas também apresenta semelhanças com outras realidades do país,

pois este é uma totalidade e só podemos compreender as particularidades se nos

remetemos à realidade brasileira e suas múltiplas determinações. As realidades de cada

estado se diferenciam e possuem pontos de convergência entre si, precisamente por

estarem inseri das nessa totalidade. Em se tratando das relações interétnicas, da chamada

problemática racial, no particular sobre os afro-brasileiros e a educação, há uma lógica

existente, constituída pelo pensamento dominante, a da exclusão dos afro-brasileiros em
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todos os espaços e nos diversos âmbitos da vida nacional. Cada realidade tem algo de

peculiar, mas tem em comum os racismos, os estereótipos e os preconceitos contra

negros. Por outro lado, é bom frisar, o trabalho realizado por mim não é isolado. Possui

interação com o amplo movimento nacional pela busca da cidadania e do respeito ao

nosso povo. Por isto não parte do zero, mas parte da história construída e acumulada ao

longo da nossa estada no Brasil. Parte de preocupações afins, relativas ao papel que a

escola desempenha em relação à história e à vida dos afro-brasileiros, como ela lida com

as relações interéticas e contribui para a nossa valorização e efetivação dos nossos

direitos sociais e políticos.

Os trabalhos selecionados para fundamentação deste, contêm uma riqueza teórica

inovadora por colocarem os afro-brasileiros como atores e condutores do processo

histórico. Ganham consistência por se basearem em hipóteses que se traduzem em

realidade. Não são novidade os resultados encontrados por estas pesquisas, quando

constatatam a existência do preconceito e discriminação étnicos, de estereótipos e dos

racismos na sociedade brasileira desmistificando velhos e ultrapassados discursos. São

inovadores porque propõem soluções para problemas que trazem consequências tão

sérias para o povo negro _e em particular, para as individualidades negras. Estes

trabalhos são importantes porque propõem novos conceitos, como veremos à frente,

reformulam e superam outros, visando uma representação real dos afro-brasileiros,

resgatando nossa identidade, nossos valores e nossa importância para a foramação social

brasileira, desvendando o caráter ocultador da história que nos é geralmente transmitida.

São contribuições importantes para a educação brasileira à medida em que propõem um

fazer pedagógico mais democrático, mais coerente com a nossa realidade e mais útil aos

povos que durante todo o percurso da história da educação no Brasil ela discrimina e

exclui. Dentre o leque de autores relacionados na bibliografia, que fundamentam o

referencial teórico da pesquisa, são os seguintes autores sobre os quais me detenho de

maneira mais aprofundada:

Luiz Cláudio Barcelos: realizou sua pesquisa no Rio' de Janeiro (RJ), onde

investigou a realização educacional dos segmentos étnicos da população no Brasil e o

fluxo escolar. Utilizou os dados do PNDA (Pesquisa Nacional por Amostra de

Domicílios - 1988). Constatou que o fator racial interfere nas chances de realização
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econômica de negros e pardos e que estes se encontram, no campo educacional, nos

níveis mais baixos.

Maria Conceição Lopes Fontoura investigou em Porto Alegre (RS), a exclusão

da cultura afro-brasileira nos currículos escolares, visando auxiliar no conhecimento da

verdadeira história do negro brasileiro, a qual não está contida nos currículos escolares.

Verificou como os professores do ensino de 10 grau vêem a exclusão da cultura afro-

brasileira dos curriculos escolares e concluiu que eles não se sentem preparados para

tratar desta problemática em sala de aula.

Ana Célia Silva realizou sua pesquisa em Salvador (BA), onde investigou sobre a

presença do estereótipo e do preconceito em relação ao negro no Livro de Comunicação

e Expressão. Dividiu sua análise em duas partes: uma quantitativa (analisa a quantidade

de estereótipos e preconceitos presentes nas ilustrações e nos textos) e outra qualitativa

(analisa as formas como são veiculados esses estereótipos). Na segunda etapa da

pesquisa analisa a percepção dos professores com relação a essa problemática.

Constatou a ausência do negro no livro didático e este, quando aparece, é de maneira

estereotipada. Os professores não percebem estes aspectos e consideram tais livros

adequados.

Vera Moreira Filgueira realizou sua pesquisa no Rio de Janeiro (RJ), objetivando

conhecer o real estado em que se encontram alguns aspectos das relações interétnicas na

sociedade contemporânea. Escolheu estudar o preconceito racial contra o negro entre

crianças e adolescentes matriculados na rede oficial de ensino, examinando o papel da

escola na sua manutenção e/ou transmissão. Concluiu que há uma coerência e uma

consistência do preconceito racial, comprovovando a racionalidade presente no mesmo.

Ademil Lopes desenvolveu sua pesquisa em São Carlos (SP) e analisa a relação

entre escola, socialização e cidadania. Escolheu realizar a pesquisa em uma escola na

qual lecionou e também foi aluno. Procurou captar as expressões, as manifestações, as

experiências dos próprios alunos negros para compreender como se dá o seu processo de

socialização na escola e o papel dos agentes desta instituição com relação à socialização

da criança negra. Os resultados mostram que a escola não contribui para o processo de

socialização da criança negra e para a construção da identidade positiva dos negros.
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Num primeiro momento analisamos estes trabalhos em sua totalidade, em seguida

selecionamos os aspectos ligados aos temas que desenvolvemos em cada capítulo.

Assim, detivemo-nos nos elementos que encontram relação com as questões às quais

abordamos, como: o processo de exclusão escolar dos negros, o etnocentrismo presente

no sistema educacional brasileiro, a presença do preconceito e da discriminação racial na

escola, os conteúdos veiculados pelo livro didático e as relações interétnicas dentro da

escola. Consideramos que os trabalhos selecionados e os temas escolhidos em cada

trabalho atenderem perfeitamente aos objetivos deste trabalho.

21



CAPÍTULO 11

O CARATER EXCLUDENTE

DA EDUCAÇÃO ESCOLAR NO BRASIL
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A educação escolar no Brasil é historicamente marcada pela desigualdade e pela

exclusão, caracteristicas tão fortemente arraigadas ao pensamento da elite brasileira que

controlam e determinam as decisões políticas e que tornam a educação não um direito de

todos, mas privilégio de alguns. No período escravista a educação era vedada aos

escravizados. Se no decorrer deste século aumentaram as possibilidades de acesso à

escola, isto se deu por causa das exigências econômicas e devido às pressões sociais; no

entanto tal não ocorreu de maneira que superasse a elitização e a exclusão as quais

envolvem a educação escolar nesse país, pois estas características continuam sendo a sua

tônica. Esses aspectos se tornam mais evidenciados se tomarmos como referência o

fator étnico.

Segundo Luiz Cláudio Barcelos (1988), há no âmbito da educação em geral,

baixos níveis de escolaridade e desigualdade na apropriação da escola pelos diferentes

grupos sociais, como em outros campos. Na escola, a constatação desta desigualdade

aumenta quando se toma o fator étnico como critério. As causas para ele estão em vários

fatores como: a oferta e o número de vagas oferecidas pelo sistema escolar, a qualidade

do ensino, a procura pela escola e o ambiente daqueles que a procuram, como a

expectativa e a motivação. Também, na sua opinião, a discriminação racial e a situação

sócio-econômica das famílias impedem um bom rendimento escolar entre pretos e

pardos. O problema da origem étnica interfere no processo educacional porque impede

que haja oportunidades de realização na sociedade. Afirma que há uma relevância da

estratificação étnica no próprio processo de escolarização e que os jovens assumem uma

. atitude dúbia em relação à escola, pois ao mesmo tempo em que a valorizam no discurso,

afastam-se do sucesso escolar. Este comportamento é identificado como uma reação aos

conhecimentos e propósitos da escola que não ajuda a resolver seus problemas coletivos

de subordinação.

Barcelos defende a idéia de que parte das diferenças existentes na realização

educacional se explica pela localização geográfica, já que as regiões brasileiras

apresentam um desenvolvimento bastante diferenciado e que as etnias estão distribuídas

de forma desigual nas várias regiões do Brasil: em estados mais ricos existem menos

pretos e mais brancos e é onde se dá um melhor desempenho escolar.
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Este pensamento, ao meu ver, não traduz a lógica da exclusão e do racismo que

em essência são as mesmas em qualquer lugar do país. O racismo se manifesta

diferenciadamente de realidade pra realidade, mas não significa que seja maior ou menor,

melhor ou pior, a depender a região na qual se apresenta. Sua essência é a mesma:

negação, estigmatização e exclusão dos etnicamente diferentes dos padrões dominantes.

As diferenciações aparecem nos modos particulares de pessoas, grupos e instituições

lidarem com os negros. A presença de mais negros ou de melhores condições

econômicas numa determinada realidade não significam diminuição ou superação da

nossa exclusão social, ampliação significativa do acesso ao poder, democratização no

acesso aos diversos papéis sociais, nas relações de trabalho e no nível salarial. Temos

que lembrar que as escolas consideradas boas nos centros mais pobres não oferecem

oportunidades diferenciadas para os negros. As possibilidades de trabalho e de

formação de uma classe média negra é um dado concreto da região sudeste, mas

coletivamente a população negra continua em condições de vida idêntica a outras

regiões. O autor limita muito a sua análise ao fator econômico como se resolvendo as

desigualdades econômicas estariam resolvidos os problemas do racismo. No meu

entender, são formulações mais complexas devido às dificuldades de conceitos sobre o

racismo. Os exemplos mostram que, mesmo quando pessoas negras conseguem uma boa

colocação social, elas continuam sendo tratadas de forma preconceituosa 1. Portanto, há

uma rejeição que se dá em dois ângulos: na necessidade de excluir os negros de posições

mais elevadas e na recusa em aceitar e respeitar sua negritude. O ra .smo está presente

nas relações sociais mais amplas e nas relações inter-pessoais. É algo objetivo e subjetivo

ao mesmo tempo.

Barcelos (1991) destaca a importância do perfil sócio-econômico de uma

população, particularmente, os tipos e tamanhos de famílias. Quando a família é menor

há um melhor desempenho educacional dos seus membros e quando a família é numerosa

há menos condições de arcar com as despesas escolares dos filhos. Também atrapalha o

problema dos baixos rendimentos obtidos pelas famílias mais pobres.

'Pesquisa realizada por Florestan Fernandes em São Paulo mostra que o branco recusa a ascensão social
do negro: Integração do negro na sociedade de Classes, 1978, vol 2.
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Chama atenção os baixos rendimentos obtidos pelas

famílias, que, recebem, em proporções expressivas até 1salário

mínimo. No entanto, pretos e pardos são os mais pobres.

Metade dos brancos e 2/3 dos pretos e pardos pertencem a

famílias que percebem rendimentos de menos de 1 salário

mínimo perca pita. A quantidade de pretos e pardos em famílias

que atingem ou ultrapassam a categoria de 2 mínimos é

irrisória. A presença de pretos e pardos no limite máximo da

tabela - -I salários mínimos perca pita ou mais - é muito menor

do que a dos brancos e amarelos nesse nível de renda (Barcelos,

1992: -12--13).

A família, na sua opinião, é de grande importância educacional, em particular as

mães, para o desempenho dos indivíduos. Quanto maior o nível educacionnal dos pais,

melhor será o desempenho dos filhos. Em relação ao tempo de escolaridade dos pais, são

poucos os que avançaram muito. Os que vivenciam mais esta realidade são pretos e

pardos que, ao saírem do analfabetismo, mal conseguem concluir a 48 série do 10 grau.

Com relação aos sem instrução e menos de um ano de instrução, eles são o dobro dos

brancos. Quanto ao nível superior, apenas uma minoria tem acesso e comparando a

situação entre brancos e pretos/pardos, há uma exclusão bem mais acentuada destes. Em

relação ao tipo de escola que freqüentam, pretos e pardos estão presentes na rede oficial

de ensino mais que quaisquer outros grupos étnicos.

Na opinião de Barcelos, as explicações para os baixos níveis educacionais podem

se encontrar na insuficiência de oferta ou no mal funcionamento do sistema escolar. O

fator regional é um dado importante pois 70% dos que não chegam à escola se

encontram na região nordeste. Á evasão é maior a partir da 48 série e a repetência chega

a atingir metade dos alunos matriculados na 18 série. Apenas metade dos pretos e pardos

conseguem aprovação na 18 série e, quando conseguem a aprovação, se evadem. A

evasão aumenta mais ainda na 48 série; pretos e pardos são sempre os que mais

abadonam a escola. Quanto aos resultados obtidos por quem continua na escola, os

brancos alcançam quase sempre o dobro de pretos e pardos. Esta diferença acontece

devido às piores condições sócio-econômicas em que estes se encontram. É evidente o

baixo nível educacional da população negra que se encontra nos altos índices de
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repetência e na precoce necessidade de se afastar da escola, pois entre os 15 e 16 anos

quase metade desta população já está fora da escola. Quanto aos anos de estudo, há uma

quantidade considerável de pessoas sem instrução e menos de um ano. Neste aspecto, as

diferenças entre os grupos étnicos são grandes: o dobro de pretos e pardos em relação

aos brancos. Além disto, muitas crianças não entram na escola com idade ideal e antes

de qualquer repetência já estão em desvantagem pois aos 7 anos muitas dessas crianças

não ingressaram na escola.

Barcelos, por fim, conclui que mesmo em níveis modestos os índices

educacionais vêm apresentando melhorias no Brasil. Ampliou-se a rede de ensino e

diminuiu o analfabetismo através de programas como o MOBRAL, mas que apesar

disso, antigos problemas como a repetência e a reprodução das discriminações étnicas na

educação permaneceram. As desigualdades educacionais entre os grupos étnicos são

marcantes e têm explicação:

A explicação dessas desigualdades repousa numa

complexidade de fatores que implicam em mecanismos que

permitem devolver aos indivíduos os mesmos níveis

educacionais de seus grupos. Os negros e pobres saem em

desvantagem do processo educacional. Como a reprodução das

desigualdades educacionais se faz em meio a uma esfera da

vida social onde se proclama a mais ampla igualdade de

oportunidades é possível desconfiar de sutis mecanismos que

tomam possível esse processo de diferenciação. Um deles é a

segregação espacial, que tem sido sugerida como importante

fator do desempenho educacional dos grupos raciais, embora

permaneça insuficientemente estudada (Barcelos, 1992: 91-92).

Para Barcelos a segregação espacial dos grupos étnicos é um dado da sociedade

brasileira. O processo educacional é seletivo e faz do fator étnico um motivo para que

este se realize não somente na escola mas em outros campos, particularmente no

mercado de trabalho. O sistema escolar aproxima pretos e pardos e distancia-os dos

brancos, mas há um discurso que camufla essa situação e reforça as relações étnicas

predominantes.
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(...) entre intelectuais e políticos (e mesmo em grande

parte da elite das ciências sociais) no Brasil mostra uma recusa

persistente em aceitar a hipótese de que a desigualdade racial

(cuja própria existência é duplamente ignorada e

frequentemente negada pode ter qualquer outra base que não

as causas gerais (ou seja, não racistas) da pobreza. O mito da

democracia racial brasileira (...) está vivo e saudável no Brasil

de hoje. - Skidmore, citado em Barcelos, 1991: 93).

Diante das estatísticas que mostram o fracasso escolar dos filhos dos

trabalhadores, o educador Miguel Arroyo (1991) pergunta pela possibilidade da escola

para essas crianças das periferias das cidades e das áreas rurais e que tipo de escola deve

ser construída para elas. Pergunta também a quem interessa que as classes pobres fiquem

sem escola. A negação da escola aos setores empobrecidos se dá exatamente da parte de

quem tem a obrigação de proporcionar educação para toda a sociedade, que é o Estado.

O nosso Estado burguês não existe para atender aos interesses de todos, mas aos

interesses dos setores dominantes, os quais ele realmente representa. Diferente dos

países capitalistas europeus, que efetuaram a escolarização de uma maneira ampla, o

Brasil nunca teve a educação como investimento prioritário. Esta não priorização

marcadamente afeta os trabalhadores.

A negação da educação escolar para as classes subalternas

interessa a quem? Não a essas classes que demandam escola,

que se sacrificam como podem para manter seus filhos na

escola e que voltam aos cursos noturnos e supletivos após a

longa jornada de trabalho. A negação do saber interessou

sempre à burguesia que vem submetendo o operariado ao

máximo de exploração e embrutecimento. Interessou ao Estado

excludente que prefere súditos ignorantes e submissos (Arroyo,

1991: 12).

A educação escolar no Brasil, desde a sua origem, com o regime escravista, tem sido

profundamente elitista e excludente. No período colonial ela era quase que
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exclusivamente exercida pelos padres jesuítas da Companhia de Jesus. Estes tinham

predileção pelas elites e discriminavam os setores populares, os quais deveriam ficar

apenas nos trabalhos manuais, pois o estudo voltado para estes setores não era o

importante para os dirigentes do país e para os organizadores do sistema educacional.

Por outro lado, os filhos dos grandes proprietários de terra e escravizadores, dedicavam

o seu tempo exclusivamente aos estudos. A. educação jesuítica era dirigida aos filhos de

proprietários, que seriam a classe instruída. Aos índos era reservada a catequese e aos

negros nenhuma educação escolar. Esta educação, portanto, assegurava a ascensão

social da classe dominante através do acesso à escolha de carreiras, como enfatiza

Fernando de Azevêdo (1976):

Pela ação cultural desses educadores infatigáveis já não

era somente pela propriedade da terra e pelo número de

escravos que se media a importância ou se avaliava a situação

social dos colonos: os graus de bacharel e os de mestre em artes

passaram a exercer opapel de escala ou ascensor na hierarquia

social da Colônia, onde se constituiu uma pequena aristocracia

de letrados futuros teólogos, padres mestres, juizes e

magistrados (Azevêdo, 1976:31)./

Com a Monarquia nada mudou no tocante à educação que continuou voltada para a

manutenção dos interesses da classes dominante. A base econômica ainda era

escravista/agrária, e o atendimento escolar continuava excluindo os negros,

diferentemente de outros países colonizados, como os Estados Unidos, por exemplo, em

que o ensino não era proibido aos escravizados. No Brasil a escolarização se dava

exclusivamente para os que eram considerados cidadãos, como mostra Ana Maria Freire

(1989):

Não havia, portanto, necessidade de se manter um

ensino elementar para a população em geral (Mais de 25%

escrava)... sem dúvida nossa educação continuava excludente e

elitista. Era frequentada por menos de 10% da população livre

em idade escolar. Era dirigida para os "cidadãos". Ora, a

Constituição de 182-1dizia que seriam cidadãos brasileiros os
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que tivessem nascido no Brasil, quer fossem filhos de escravos

nascidos após a lei da emancipação, ou libertos. Desta forma

estava legalmente reconhecida no escravo a condição de não

cidadão (Freire, 1989:50).

Com o advento do capitalismo e ascensão da burguesia, encaminharam-se

mudanças, mas nada significativo que pudesse dar um novo caráter à educação, no

sentido de superar a exclusão. Mudaram os atores sociais e as formas de dominação,

sendo que os resultados em essência continuaram os mesmos. A revolução burguesa não

solucionou os problemas de caráter da estrutura étnica, não proporcionou a efetivação

da cidadania indígena e negra, mas, ao contrário, reforçou e reestruturou a dominação

pela ideologia racista.

Neste sentido é que a revolução burguesa não resolveu o

problema racial.: Nos institutos jurídicos obviamente está

estabalecido o princípio de que todos são iguais perante a lei,

independentemente de raça, sexo, religião, classe e outras

diversidades sociais. Mas essa igualdade jurídica é formal,

abstrata e ilusárta.: Na prática há lima larga desigualdade

racial... Em geral, as classes dominantes organizam o Estado

jogando com as desigualdades raciais, regionais e culturais e

outras, além das desigualdades entre as classes sociais. Em

certa medida, as várias desigualdades são capitalizadas pelas

classes dominantes. Uma das razões da reiteração do Estado

autoritário 110 Brasil está na realidade das desigualdades

raciais, regionais, culturais, o que permite que as classes

dominantes joguem com elas, de modo a enfraquecer a

capacidade de reividicação e luta de amplos setores da

sociedade civil (Ianni, 1992:138).

A partir das novas exigências econômicas para o mercado de trabalho, da

necessidade de mão de obra qualificada para o capitalismo, surgem mudanças no âmbito

educativo. As pressões populares pelo direito à escolarização também foram fatores

importantes que levaram o Estado a proporcionar uma maior quantidade de vagas na
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escola, mas não o suficiente para atender à demanda, havendo, portanto, uma defasagem

entre a escolarização e as exigências sociais e econômicas. Em termos qualitativos houve

problemas de defasagem entre o que a escola ensina e as reais necessidades em questão.

Os currículos, apesar de terem se diversificado mais, não se modificaram, como sugere

Otaíza Romanelli (1988):

A política educacional brasileira tem se caracterizado a partir do ponto de vista

dominante e não tem sido capaz de resolver sequer o problema do analfabetismo (Freire,

1989). Enquanto nos países da Europa universalizou-se o ensino, o Brasil não garante

sequer o ensino básico à população. A escola pública tem se mostrado insuficiente e não

atende às necessidades de uma ação educativa que prepare para o ingresso no mercado

de trabalho. O caráter universalista-etnocêntrico presente nos currículos e nas práticas

educativas conduz a discriminação contra os povos negros e indígenas no espaço escolar

e reforça a discriminação social mais ampla.

Miguel Arroyo nos alerta contra o perigo de nos deixar ofuscar pelo valor da

escolarização em si, pois a escola que temos não serve aos interesses dos trabalhadores,

mas aos interesses dos empresários. Neste sentido é errado dizer que ela transmite um

saber universal. Não devemos reividicar qualquer escola, mas uma escola que tenha a ver

com a vida dos trabalhadores e seus propósitos. Para Arroyo é evidente o teor elitista e

excludente da educação brasileira, pois a pouca escolarização que os filhos dos

trabalhadores recebem não é a mesma das camadas dirigentes. Estas usufruem de uma

escola com mais qualidade, feita de ensaios e experimentos, enquanto aqueles

freqüentam uma escola que os condena ao trabalho desqualificado. O problema, na sua

visão, não está nas diferenças regionais mas nas diferenças de classe.

Filho de patrão e técnico de alto nível em Estado pobre

chega à universidade. Filho de operário e subempregado em

Estado rico mal chega à 2a ou à ja série. O problema não é de

diferenças entre Estados e regiões, mas nas diferenças de

origem e 110 destino de classe dos grupos sociais (Arroyo,

1991:2).

Para Arroyo, o problema do fracasso escolar é grave em qualquer região onde

estão situadas as escolas do povo. As políticas oficiais procuram ocultar o fracasso
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escolar transferindo as suas causas para a evasão, a repetência e as diferenças desses

problemas por áreas ou regiões jogando à família ou à comunidade a responsabilidade e a

solução de seus problemas. Na verdade, tanto em estados ricos quanto em estados

pobres, os índices de repetência e evasão são altos. É necessário recolocar o problema da

evasão, pois este problema não deve ser interpretado como abandono do aluno por

motivos pessoais ou familiares, mas está relacionado à exclusão da escola. Colocando a

evasão como abadono fica parecendo que o aluno é o responsável por ela e por todas as

conseqüências que trará para sua vida. Quando se fala em alunos evadidos, repetentes,

defasados, faz-se uma relação com as diferenças individuais de capacidade e motivação.

Essa transferência faz com que o Estado tire a sua responsabilidade direta com o

problema, como diz Miguel Arroyo:

No momento em que se passa a priorizar o fracasso

escolar, e sobretudo o fracasso dos alunos provenientes das

classes subalternas, o Estado e sua escola são inocentados.

Passa-se a culpar o próprio povo de sua ignorância. O povo,

vítima, vira réu: evadido, defasado, fracassado. As denúncias

deixam de lado a falta de condições materiais de trabalho para

instruir o povo e passam a central' a atenção na evasão e

fracasso do aluno, nos condicionamentos extra-escolares do

fracasso, como se tudo estivesse garantido na escola como

lugar de trabalho e transmissão do saber (Arroyo, 1991:25).

Arroyo recoloca o problema quando afirma que os "excluídos" da escola são

também os excluídos de outros direitos básicos como: saúde, alimentação, saneamento,

habitação; são os excluídos do direito à terra, dos bens de produção, da justiça e do

direito. E continua ...

Retomar a denúncia da escola fracassada, do Estado

fracassado, e não tanto do aluno fracassado, nem da família 011

da comunidade fracassadas, será lima forma de colocar os

problemas em seus devidos lugares. Qualquer proposta de

solução crônica de negação da instrução básica às camadas

subalternas que inocentar o Estado e a ordem social e que não
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passar pela redefinição dessa ordem social e desse Estado terá

efeito anestésico sobre doenças crônicas de lima ordem social e

política que, enquanto permanecer, continuará a produzir os

excluídos da terra, dos bens de produção, do poder, da saúde e

da escola (Arroyo, 1991:26).

Na concepção de Otávio lanni (1992), o desenvolvimento das classes sociais no

Brasil se originam no passado escravista e atravessam todo o processo de formação da

sociedade brasileira e o seu funcionamento. Mas as relações sociais são também étnico-

culturais. Quem detinha o poder econômico e político na sociedade escravista eram os

grandes proprietários de terra, escravizadores - brancos-europeus; os excuídos do poder

político e econômico eram negros e índios - os não brancos. No capitalismo a classe

dominante é a burguesia formada por empresários e latifundiários que se autodenominam

brancos; os excluídos em sua maioria são negros e mestiços. Dada a estrutura étnico-

classe a educação brasileira deve ser compreendida, situada nesses interesses c1assistas e

racistas, permeando todas as relações, em todos os espaços sociais e determinando as

decisões políticas. Como afirma lanni, não há trabalhadores genéricos como a burguesia

faz parecer. Concretamente se situam em etnias, culturas e realidades diferentes.

Aos poucos, a história da sociedade parece movimentada

por um vasto contigente de operários agrícolas e urbanos,

camponeses, empregados e funcionários. São brancos, mulatos,

caboclos, Índios, japoneses e negros e outros. Conforme a

época e o lugar, a questão mescla aspectos raciais, regionais e

culturais, juntamente com os econômicos e políticos. Junto com

as contradições de classes, desenvolvem-se as contradições

raciais. Em muitos casos, o camponês é também negro, mulato,

Índio e caboclo. Da mesma forma o operário e outras

categorias de trabalhadores. As várias classes sociais reúnem

inclusive as reinvidicações de cunho racial, cultural e regional

(Ianni, 1992:38).

A identificação étnica interfere na posição que os trabalhadores ocupam no

mercado de trabalho, nas relações sociais de produção e no âmbito do poder. Não é por
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coincidência que os trabalhadores negros na sua maioria são os mais explorados e que,

seja qual for a função que desempenham, têm remuneração inferior aos trabalhadores

considerados brancos. As barreiras impostas por causa desta identificação impedem que

tenhamos liberdade de escolher e ocupar a posição a que aspiramos. Mesmo os

profissionalmente qualificados nem sempre ocupam posições desejadas ou compatíveis

com a sua formação, afetando por vezes as alternativas de sobrevivência.

Há uma imposição de papéis considerados irrelevantes, de profissões tidas como

inferiores e mecanismos que barram as oportunidades de assumirmos outras funções

mais importantes. Não questionamos aqui a validade de todo e qualquer trabalho, mas

as condições para desempenhá-I os e fundamentalmente a falta de liberdade de escolha.

Esta associação do trabalhador negro a funções mal remuneradas e de menor

qualificação profissional tem resquícios do escravismo, onde os escravizadores não

assumiam tarefas vistas como menos dignas e as impunham aos negros; este pensamento

se mantém vivo na atualidade, traz implícita a ideologia da inferioridade do trabalhador

negro, elaborada pelos setores dominantes brancos.' Esta ideologia tem relação com a

lógica excludente do sistema capitalista articulada com o racismo. Esconde que fomos os

únicos trabalhadores no período colonial, exercendo diversificadas profissões, 3 muitas

delas haviam sido desenvolvidas no Continente Africano e outras aprendidas aqui e

acumularam codições para a substituição do sistema escravista pelo capitalismo.

Dado que as ciências demonstram distribuição uniforme das capacidades, visto

que mesmo em menores proporções estamos qualificados em todas as áreas

profissionais, temos portanto, capacidades para exercer quaisquer profissões e cargos em

todos os níveis; se isto não acontece é porque existem mecanismos para dificultar ou

impedir, os quais estão vinculados à questão do poder e aos interesses de classe. Quero

dizer com isto que há uma relação intrínseca na contraposição de privilégios e poderes

da classe dominante branca com a situação social desprivilegiada do povo negro, ou seja,

os interesses c1assistas e étnicos se intercruzam e determinam condicões diferenciadas,

por vezes excludentes, dos grupos étnicos.

2Em Sociologia do Negro Brasileiro. p. 80, Clóvis Moura aponta através de pesquisa realizada em 1920,
estereótipos negativos sobre o negro como trabalhador.
3Na mesma obra, p. 65-68. Clóvis Moura relaciona as múltiplas experiências profissionais exercidas
pelos trabalhadores negros escravizados.
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Para Otávio lanni (1992), a revolução burguesa não resolveu o problema étnico-

racial, o que fez foi abstrair o problema, transformando os grupos étnicos em população.

Continuou dividindo a humanidade em povos civilizados - brancos e inferiores - negros,

índios e mestiços.

(...) Na perspectiva do índio e do negro, o problema

racial continua aberto. O camponês, operário rural, operário

urbano, empregado, funcionário e outras categorias de

trabalhadores continuam a defrontar-se com as diferenças

raciais além das de classe... A revolução burguesa resolveu

muito bem o problema da transformação das raças em

população compreendendo-se esta como uma coletividade de

trabalhadores... Talvez se possa dizer que a revolução burguesa

reitera a tese de que a humanidade se divide em povos

históricos e não históricos. Todos os europeus e seus

descendentes brasileiros seriam históricos, civilizados, brancos,

superiores, dominantes. Todos os outros, no caso do Brasil,

índios e negros, seriam a- históricos, fetichistas, bárbaros,

inferiores, dominados (Ianni, 1992:136-137).

Na verdade, a burguesia criou outras instâncias de problemas étnicos com a

reelaboração racista. A dominação continua sendo de fundo social, mas baseada na

origem étnica. Ideologicamente a revolução burguesa procura igualar a todos como uma

forma de não tomar explícitas suas próprias contradições entre o que ela prega e o que é

de fato. Assim, transpõe para os negros a culpa da sua exclusão: a democracia existe, as

possibilidades existem e, se não a vivenciam, é por incapacidade ou porque se excluem.

Abstrai-se desta forma, os mecanismos de dominação e exclusão que ela impõe. É

exatamente no período de ascensão da burguesia que é elaborado o conceito de

inferioridade dos não brancos e de superioridade racial do homem branco-europeu. Para

ser "bom", "inteligente", "capaz", é preciso equivaler ao europeu que foi capaz de

progredir a sociedade. Os outros povos são tidos como atrasados, inferiores e incapazes

de fazer a sociedade evoluir. Desta forma, a dominação passa a ser ao mesmo tempo

étnico-social e explica-se a dominação e a exploração de um grupo social-étnico sobre

outro pela suposta Superioridade natural de quem domina em relação aos que são
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dominados. O processo de elaboração do pensamento eurocêntrico em detrimento de

outras formas de pensamento se fez amplamente, atingindo todos os espaços sociais,

particularmente os espaços de construção e reprodução do saber. A escola é um lugar

privilegiado de veiculação de conhecimentos e é fortemente infuenciada pelos interesses

político-econômicos que constituem a sociedade brasileira.

Os interesses econômicos (de classe) e os racismos e classismos explicam as

escolhas e as prioridades da educação no Brasil, para quem e como ela tem se dirigido e

se caracterizado nesses 500 anos. Levam a concluir que ao longo desse processo negros

e índios são racizados e vitimados pelo sistema, seja pelo não acesso à escola, seja pela

não referência a nenhuma dessas etnias nos currículos escolares ou pela veiculação de

estereótipos que nos ridicularizam. No nosso caso particular, omitindo ou deturpando o

Continente Africano, a cultura e a história dos afro-brasileiros, e nos empobrecendo. O

racismo no Brasil é um dos condicionantes da pobreza que não acontece somente por

fatores de ordem classista e interesses políticos e econômicos. Esta é a base que constitui

a sociedade brasileira, mas tem como aliados a dominação e a discriminação raciais. A

pobreza nos atinge de forma ampla. Por sermos negros sofremos efetivamente as

consequências desse processo de empobrecimento. O racismo presente em nossa

sociedade segrega negros em todos os espaços. No âmbito da educação isto acontece à

medida em que milhões de crianças negras não têm acesso à escola ou que se sintam

pressionadas pelas circunstâncias a abandoná-Ia. O racismo se manifesta na escola

através do desrespeito às pessoas negras. Residem nestas formas racistas, machistas e

classistas as explicações da evasão destas crianças na escola e do seu menor

desempenho. As explicações não podem ser encontradas nas próprias crianças mas na

estrutura da sociedade, no sistema educacional e no comportamento daqueles que

compõem a escola, impregnados de uma mentalidade racista (às vezes conscientes,

outras não).

A forma da escola lidar com as crianças negras afeta a sua auto-estima e a sua

identidade, produzindo consequências negativas para o seu processo psico-social e

prejudicando a sua sociabilidade. A imposição de padrões eurocêntricos, a

estigmatização e o preconceito étnico são assimilados ou confrontados de formas

distintas. Não há uma unilateralidade neste processo. Por mais eficazes que sejam as

introjeções dos modelos dominantes, por mais acentuada que seja a discriminação, há
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reações, seja contrapondo-se à tal situação, seja afastando-se daqueles que são

percebidos como racistas, seja abadonando a escola.

As crianças negras sofrem com o isolamento presente nas relações interpessoais

na escola e pela estigmatização que sofrem no cotidiano escolar. Quantas vezes são

menosprezadas pelos colegas por causa do cabelo, do penteado, da maneira de vestir, do

jeito de falar, por causa da sua cor? Todas são vítimas de piadinhas e apelidos que as

associam ao que é feio e ruim. São constantemente testadas em sua inteligência, em seu

desempenho, tanto por colegas quanto por professores, quando são crianças mais

desinibidas; quando são mais tímidas, são isoladas. Diante destes problemas a escola

silencia, não toma nenhuma posição, não questiona e não faz nada para que as coisas

sejam diferentes. Os professores por falta de conhecimentos ou de interesse não falam

sobre o assunto, não abordam conteúdos sobre a África, sobre a importância histórica

dos afro-brasileiros, não reagem às situações de racismos que presenciam. Que sentido

faz para as crianças e adolescentes negros frequentarem uma escola que os reprime e

agride? Que bloqueia seu desenvolvimento e afeta sua auto-imagem? Que não acrescenta

algo de construtivo para suas vidas?

A exclusão educacional dos negros não é um dado apenas do passado escravista

mas dos dias atuais, tendo mudado somente as formas e os meios. Ontem a educação

era formalmente negada à população negra escravizada. Hoje a educação é

informalmente negada à população negra descendente dos escravizados. O sistema

educacional nos proporciona escolas totalmente desequipadas, escolas insuficientes,

professores não preparados, currículos não adequados, material didático não adequado,

conteúdos racistas, concepção de educação eurocêntrícaJelitista, concepção da cultura

brasileira errada. Nós, descendentes dos escravizados, continuamos não tendo acesso à

educação escolar, agora não por lei, mas pelo não cumprímento das leis e pelas

exclusões e racismos das práticas educacionais.
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CAPÍTULO III

O ETNOCENTRISMO NOS CURRÍCULOS

ESCOLARES:O OUTRO LADO DA EXCLUSÃO
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Todo aquele que efetuar um estudo sério, cuidadoso e

profundo da nossa história, verá cair por terra a farsa da

historiografia oficial que presenteia o negro com adjetivos tais

como: "preguiçoso", "submisso?e "apático" (Fontoura,

1987:1).

Ma Conceição Fontoura mostra a importância dos afro-brasileiros nas mais

variadas formas de trabalho que realizou e na cultura do nosso país. No seu dizer, a

história dos afro-brasileiros no Brasil equivale em tempo e complexidade à própria

história do Brasil. O problema é que mesmo diante de tamanha importância não fazemos

parte do currículo escolar, não somos contemplados com estudos que busquem conhecer

nossa história e valorizem os traços marcantes de nossa cultura. Não há um empenho

para que todos tenham acesso às diversas culturas existentes no Brasil.

Essa ausência se explica pelas relações de poder que se fazem presentes na

cultura. No caso do Brasil, o etnocentrismo é utilizado para sedimentar a dominação

política e a exclusão social. Se a população tem acesso somente à cultura dominante fica

muito mais fácil de introjetar a idéia de que tudo reside neste modelo e de que não

existem outros modos de organização social e de culturas no Brasil. Torna-se mais viável

reproduzir a idéia de uma Cultura Nacional Brasileira identificada à cultura branca-

européia. Assim é que veicula-se a ideologia de uma "cultura única, "verdadeira",

"legítima", "superior", dominante. O que existe além dela é tido como folclore e folclore

compreendido como formas menores, pouco elaboradas. O etnocentrismo serve como

justificativa ideológica para o domínio de um grupo social-étnico em relação a outros. A

difusão das diferentes culturas poderia fazer quebrar o etnocentrismo, suscitar formas de

contestação, através de uma compreensão mais global e mais diversificada da sociedade;

poderia levar a posturas mais críticas sobre as relações interétnicas e as relações de

poder, contribuindo desta forma para superar a homogeneidade de um grupo. A

ideologia, como vemos, está constantemente associada ao poder. Remeter-nos-emos ao

conceito de ideologia elaborado por Muniz Sodré (1988).

É oportuno reiterar que a experiência de relacionamento

com o sentido e com o real ocorre no interior de um campo de

poder, compreendido como o conjunto das relações de controle,
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das estratégias e táticas de domínio, implícito enquanto forma

lógica 011 de racionalidade dos múltiplos níveis de existência

social. O que designará aqui como ideologia é aforma moderna

das relações de poder sobre o sentido no Ocidente. Ideologia

passou por desvirtuamentos, ou usos múltiplos (desde os

pejorativos aos laudatórios). Nos dias de hoje, seus variados

empregos tem em comum o significado poder. Na verdade,

desde seu aparecimento, ideologia tem a ver com o poder da

consciência, dos signos, dos conceitos.: a ideologia se

apresenta como a explicação teórica dos mecanismos básicos

do pensamento moderno (Sodré, 1988:54/55).

o que realmente a escola estuda é o processo de colonização europeu como algo

positivo e necessário para o desenvolvimento da humanidade, mostrando os povos

colonizados como inferiores em relação ao colonizador. Omite-se toda a riqueza e

desenvolvimento do Continente Africano para justificar a violência, a invasão e a

usurpação deste continente.

Os inimigos do povo negro fizeram crer que a África

sempre esteve mergulhada na barbárie e que o estado de

ignorância é natural de seus habitantes. Estes propagandistas

esqueceram que a África é o berço das ciências e das artes,

sendo o Haiti responsávelpor lembrar isto. O Egito foi uma das

primeiras civilizações bastante avançadas 110 tempo em que os

Gauleses eram ainda bárbaros e ignorantes (Cunha, 199-1,

citando De Vastey).

Há um desconhecimento proposital sobre a África, que antes do processo de

colonização européia era mais desenvolvida culturalmente do que a Europa, apenas não

tinha atingido o desenvolvimento bélico dos europeus, o qual haviam aprendido com os

chineses. O conceito de tribos como formas primitivas de organização é uma idéia

errônea, vista a partir da ótica dominante que utiliza o modelo ocidental de sociedade,

como se fosse o mais avançado, o mais desenvolvido e as sociedades africana e oriental

fossem atrasadas. Para esta construção ideológica muito contribuiu a antropologia,



estudando estas sociedades sempre em comparação com o ocidente. A verdade é que os

europeus não eram mais avançados que os africanos em muitos aspectos, como por

exemplo, na medicina natural e nas artes. Na África surgiram vários alfabetos e as línguas

são diversas e muito ricas; o universo religioso africano pela sua profundidade e

diversidade é algo que a ciência ocidental não consegue comprender nem alcançar.

A Europa não se teria interessado pela África se esta não possuísse vantagens,

riquezas, um certo grau de desenvolvimento econômico com mão-de-obra especializada.

É exatamente por estes fatores que a África era ideal para os interesses dos

colonizadores europeus: terra fértil, riquezas minerais e uma mão-de-obra quantitativa e

qualitativamente superior à sua. Os trabalhadores africanos seriam os ideais para

desenvolver as colônias. É importante frisar que a população do continente europeu era

bem menor que a população do continente africano, o que depois do processo de

colonização se inverteu; com o tráfico de africanos a população africana ficou bastante

reduzida e empobreci da.

Os europeus roubaram todas as nquezas encontradas na África, como

especiarias, pedras preciosas, finos estofados e madeiras raras e obras de arte

preciosíssimas que hoje se encontram em alguns famosos museus localizados em Paris e

em Londres. Tudo isso levou ao enriquecimento dos países europeus às custas do

empobrecimento dos países africanos, persistindo nos dias atuais. Porém os europeus

não se contentaram em roubar as riquezas materiais e se apropriarem dos territórios

africanos, mas seqüestraram os seres humanos que lá habitavam e que eram os legítimos

donos. Efetuou-se o tráfico de cativos africanos para serem escravizados. Isto se

realizou de uma forma tão cruel e tão brutal como nunca a história da humanidade havia

registrado. É essa uma manifestação violenta e bárbara daqueles que se julgam

superiores e avançados e que se consideram a própria civilização. Usurpam o que é

alheio pela força das armas e afirmam que é preciso submetê-Ios para que possam

"civilizá-los'' .

A escravidão doméstica ou a sua correlata servidão não era algo inédito para a

humanidade anterior a 1500. Na Europa, por exemplo, já havia existido essa prática que

se dava de europeu para europeu. Esta, entretanto, não tinha a marca racial, não buscava

anular a humanidade do escravizado baseada na cor ou negar a sua identidade cultural.
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Este tipo de relação foi própria do escravismo europeu em relação aos africanos, iniciado

a partir da bula papal de Nicolau, em 08 de janeiro de 1454, quando a Igreja Católica

autoriza Portugal a escravizar qualquer nação africana desde que os escravizados sejam

batizados. O Brasil foi, na América, o país que iniciou a transposição do sistema

implantado na Europa com a prática do tráfico de cativos africanos e aqui escravizados e

quem mais se demorou para abolir este sistema tão criminoso. Até hoje não superou os

traços fundamentais do sistema escravista, que mantêm vivos se reinterpretarmos as

relações de autoritarismo, as relações de mando, de exploração absoluta que se fazem

presentes nas relações sociais de produção, no âmbito do trabalho, das relações sociais

mais amplas e nas relações interpessoais. O capitalismo contém uma face de moderno e

preserva características do escravismo. Hoje o imperialismo europeu e americano

subjuga outros povos e continua subjugando a África, continua vitimando pelo

colonialismo, acentuando cada vez mais o empobrecimento dos povos. Essa dominação

se dá também no âmbito da cultura, pelo etnocentrismo ocidental, como sintetiza

Munanga:

A economia africana é, desde a colonização, lima

economia orientada e controlada do exterior. Sua infra-

estrutura é ainda colonial apesar dos esforços de alguns

dirigentes conscientes. A velha ordem econômica internacional

se mantém apesar dos discursos e das declarações feitas 110S

foros mundiais para transformá-Ia numa "nova ordem ", que

repartiria equitativamente as riquezas do mundo. A pilhagem da

África. que começou com o tráfico negreiro, a escravização e a

colonização, se prolonga até hoje através da chamada "troca

desigual": o preço muito baixo das matérias primas agrícolas e

minerais em contraposição ao superfaturamento dos produtos e

bens de consumo e de equipamentos produzidos pelos países

desenvolvidos ... o resultado disso tudoé o crescimento da má

nutrição e da fome até nos próprios campos abandonados por

jovens, sem se falar da fome provocada pela seca e pela

guerrilha (Sahel, Etiopia. Somália, Moçambique, etc) que são
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as únicas comentadas pela imprensa e midia ocidental)

(Munanga, 1993: 105).

E, o que falar da cultura? Fontoura (1987), afirma:

A cultura não é privilégio de homens que pertençam a

países desenvolvidos, a cultura existe em qualquer lugar

(Fontoura, 1987:6).

Cultura não é algo abstrato que possamos definir separando do real. Também não

é algo que podemos definir sempre do mesmo modo, pois ao estar relacionada com o

real e pertencer a grupos específicos, situados historicamente, sofre modificações. A

cultura grega antes de Cristo não é a mesma de hoje. Há uma particularidade no modo

de ser de cada cultura, porque cada uma nasce do conjunto de características

psicológicas, morais, organizativas e econômicas de uma determinada sociedade. Não

existe, portanto, uma cultura universal, imutável, cristalizada. Existem diversas culturas

que podem ser universalizadas ou não. Cada cultura contém em si mesma uma unidade,

um corpo que a faz diferenciar de outras culturas, mas contém também diferenciações

dentro de seu próprio campo. Segundo Sodré (1988),

a palavra cultura vale para nós como uma metáfora de

jogos ou dispositivos de relacionamento com o sentido e o real,

assim como a palavra fogo (força motriz em face da força

estática do logos) era em Herác/ito uma metáfora dinâmica

para tudo que implicava a troca simbólica. Mas não se trata da

metáfora de uma unidade, de uma coerência absoluta nem de

um funcionamento "dialético". Veja-se bem: cultura não

servirá aqui para designar a totalidade de representações (das

identidades e das diferenças) de um grupo determinado, como

se dispõe a fazer todo discurso que concebe o próprio processo

cultural em termos de mera acumulação "geológica" de

camadas históricas, ou de produção infinita de proposições

atributivas (Sodré, 1988: 51).
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E, continua:

Cultura é hoje precisamente o ato de uma

heterogeneidade que não se limita a assinalar a sua diferença

(não é um "direito à diferença"), mas que chama também o

contato, que desafia, que seduz. Cultura implica, portanto, num

esvaziamento da unidade individual, no que faz circular os

termos polares da troca, no que extermina as grandes

categorias da coerência ideológica, no que se constitui em

morte do sentido e da verdade universais, no que faz

aparecerem as singularidades num ato de delimitação e de

atração - em resumo, no movimento dojogo (Sodré, 1988: 180).

As diferentes culturas podem existir simultaneamente nas sociedades sem que isto

seja algo problemático. Segundo Otaíza Romanalli (1978), as trocas culturais, as

influências mútuas são dados que tendem a favorecer as culturas envolvidas, pois as

diferenças não são desfavoráveis, mas contribuem para o enriquecimento da imaginação

e da inteligência e criação humanas. Mas isto muda de figura quando existe a dominação

cultural.

Ocorre,porém que nem sempre essas trocas se dão dentro

de circunstânciasfavoráveis ao mútuo enriquecimento. Pode até

dar-se o caso do aniquilamento de uma delas ser o resultado do

contado de culturas, dependendo de como se efetuou o contato

cultural. Simples trocas comerciais entre povos de culturas

diferentes, mas de graus de complexidade mais ou menos

semelhantes, costumavam ser enriquecedoras na antiguidade...

Já no colonialismo, iniciado na Idade Moderna, as trocas

culturais se fizeram das mais variadas formas. No que toca ao

Novo Mundo, elas foram aniquiladoras das culturas indígenas.

em casos como esses, recusamo-nos a chamar de troca o

contato feito. O que em verdade ocorreu foi uma transferência

pura e simples dos padrões culturais europeus para as terras

das Américas (Romanelli, 1978: 21).
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Em certos casos a dominação cultural torna-se uma via para a dominação

político-econômica. No nosso caso podemos falar de um longo período de dominação

cultural e social que se realizou através da política de colonização européia, política

esta, que tem suas orígens na dominação e exploração do continente Africano. Mas não

devemos falar de uma unilateralidade nessa relação, pois não foi passivamente que os

africanos se comportaram diante do opressor; encontravam formas de enfrentamento à

dominação imposta. Os escravizados tinham consciência do que estava se passando e se

contrapunham como podiam, confrontando a invasão aos seus impérios (Zulus, Nizinja e

outros).

A continuada expansão dos holandeses ou boers mais ao

norte, uma resistência maior entre os xhosas, povos com mais

avançada organização social, de tradição guerreira e, portanto,

mais bem armados. Os xhosas, agricultores, conheciam e

praticavam também a pecuária e, nesse caso, suas excelentes

terras e grandes rebanhos logo se constituíram em verdadeiros

troféus e estímulos à crescente expansão colonial. A heróica

resistência xhosa só termina em 1819, durante a chamada

Quinta Guerra de Resistência, travada contra os estrangeiros -

os boers inicialmente, e os britânicos, depois. A derrota dos

povos xhosas representou, para o colonizador branco, 480 000

hectares de férteis terras e 30 000 cabeças de gado. O líder

xhosa, Makana, morreu afogado ao tentar fugir da ilha de

Robben, então condenado pelos ingleses à prisão perpétua. A

resistência nativa foi uma constante e outras se seguiram a dos

xhosas. A dos Zulus, por exemplo, dada a sólida organização

destes, foi das mais históricas e longas. Também a dos vendas,

que só em 1898, e às vésperas do presente século, foram

submetidos (pereira, 1989: 11).

A luta por liberdade persiste até hoje na África do sul e em outros países

africanos. O líder africano Mandela, entre tantos outros, demonstra como foi doloroso o

processo de resistência, e este tem sido constante. Não houve de nenhum modo

aceitação da escravidão por parte dos africanos. Esta se fez pela força bruta ou por
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coesão; o colonizador usava táticas para dividir os povos africanos e, por fim, os rendia

pela força das armas. Esse pensamento de que se submeteram é uma forma de omitir

todo o processo de combates e resistências Um exemplo espetacular é a Revolução

Haitiana e toda a sua história de resistência cultural. No dizer de Cunha (1993),

um dos mais surpreendentes e importantes marcos da

história política das Américas que foi a Revolução Negra do

Haiti. Revolução que produziu lima síntese de recriações

Africanas, onde Africanos e descendentes de Africanos,

miscigenados ou não, transpõem as dificuldades políticas

conjunturais e realizam uma revolução gloriosa que supera as

elaborações das revoluções francesa e americana. Um

movimento que produz não apenas a independência de lima

nação 011 a tomada do poder politico por lima burguesia, mas

também a abolição do escravismo e a criação de uma nação

liderada por populações negras nas Américas. Se não fossem os

absurdos de uma ciência política arraigada a preconceitos, por

vezes disfarçados, desinformações racistas, a revolução dos

negros do Haiti seria tratada como o mais significativo marco

da história dos séculos 18 e 19. Teria outra dimensão no

conhecimento histórico-político e social das Américas. Seria a

base necessária de estudo ou de reflexão para entendimento de

parte do pensamento político dos povos americanos (Cunha,

199-1: ).

A burguesia construiu determinados conceitos como negro e Índio os quais não

existiam antes do processo de colonização européia. Estes conceitos estereotipam e

estigmatizam os povos africanos e americanos. Também criou conceitos como:

população, trabalhadores, igualdade social, os quais são abstrações. Camuflam o

entendimento das desigualdades existentes e as discriminações e dão sentido às formas

de relacionamento social, instruindo o relacionamento entre as partes. Produz-se uma

reflexão sobre as desigualdades e as discriminacões raciais não como um dado do

sistema, que é supostamente igualitário, nem como fruto dos interesses da classe

burguesa, tida como democrática, mas como algo que faz parte dos indivíduos,
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naturalmente diferentes. O que é real torna-se aparente e o que é aparente torna-se real.

Há uma inversão da realidade que leva à aceitação como natural das desigualdades e dos

racismos, uma suspensão dos conflitos entre as partes. Desvia o olhar da estrutura e das

formas de dominação para aqueles que são vítimas desse processo. A burguesia criou

também o conceito de cultura nacional brasileira, cultura oficial, tida como "branca",

"única" e "legítima". As outras manifestações culturais são designadas de "folclore" e

desconsideradas enquanto culturas complexas. Sobre isso, fala lanni (1992):

apenas na aparência a cultura vigente na sociedade brasileira é

"uma" cultura. O que parece ser "uma cultura brasileira" é um

complexo de modos de viver e trabalhar, sentir e agir, pensar e falar

que não se organizam em algo único, homogêneo, integrado,

transparente ... Muito da diversidade, desigualdade e antagonismo que

constitui a sociedade aparece no âmbito da cultura: nome das coisas,

significados das palavras, imagens, alegorias, metáforas, símbolos,

signos, ídolos. Mesmo mim país no qual parece que não há dialetos, a

língua falada pelas classes dominantes não é exatamente a mesma das

classes suba/temas; a escrita dos eruditos pouco tem a ver com a

escrita de operários e camponeses (lanni, 1992: J.l3-J.l7).

Não me parece simples falar sobre Cultura Brasileira. Talvez porque seja realmente

impossíveldefini-la dentro de uma visão homogênea e integrada, como diz Otávio Ianni,

já que o Brasil se caracteriza pela diversidade cultural. Depois, cultura não é algo

estático e acabado, que possa ser caracterizado sempre do mesmo modo. Existe uma

marca em cada cultura que a caracteriza e a diferencia de outras, mas também existem

mutações e construções. Neste sentido, não devo falar de "uma" cultura negra, mas de

variadas manifestações culturais negras. Há uma complexidade e uma variação e uma

riqueza tão grandes em suas formas de ser e aparecer que seria reducionismo e

simplificação enquandrá-Ias numa única caracterização, imutável. O mesmo se dá em

relação à cultura indígena. Essas culturas são totalmente diferentes da cultura ocidental e

não cabem nesta lógica.

A cultura negra é um lugar forte de diferença e de sedução na

formação social brasileira. No ritual - essa estratégia das aparências

46



-, os gestos, os cantos, o ritmo, a dança, as comidas, todos os

elementos simbólicos, se encadeiam sem relações de causa e efeito

(não há um signo determinante), mas por contiguidade, por contato

concreto e instantâneo. A magia e a música partilham a mesma

linguagem, a mesma ausência de significação, a mesma pluralidade

de espaços. A linearidade da escrita, a abstração racionalista, o

isolamento hedonista do indivíduo (que desemboca numa alucinação

"liberação" sem fronteiras), a obsessão do sentido último, encontram

na cultura negra o seu limite (Sodré, 1988: 180/181).

Na concepção de Ma Fontoura (1987), não podemos estudar a cultura afro-

brasileira separada da história do negro brasileiro, pois ao construir sua história foi

também criando sua cultura. É preciso tomar o que já foi escrito sobre a história dos

afro-brasileiros, pois a historiografia oficial está cheia de inverdades neste aspecto.

Predomina um discurso de submissão e passividade que simplifica a realidade ou não

condiz com a mesma. Se reinterpretarmos a história do Brasil e levarmos em conta a

complexidade das relações que envolvem os seres humanos, veremos que estas se

produzem numa variedade de alternativas, nem sempre partem da hegemonia dominante,

mas também os dominados constroem seus espaços de dominação que lhes permitem se

opor aos dominantes. Não devemos falar, portanto, de uma dominação absoluta. Mesmo

que oficialmente os escravizados fossem tidos como instrumentos à disposição da

vontade do escravizador, na- prática se rebelavam, rompendo com essa "coisificação''

oficial. Entre as principais formas de contraposição encontramos os Quilombos que eram

um refugio para negros, mas que não se fechavam para outros grupos marginalizados da

sociedade. Os Quilombos levavam cerca de 20 a 30 anos para serem descobertos e

existiam diversificadamente: extrativistas, mercantis, pastoris, predatórios e de serviços.

Estavam situados em vários pontos do país: Jabauara (SP), de Campo Grande (MG),

Preto Cosme (MA), Jacuípe, Muritiba e do Urubu (BA), da Carlota (MG), entre tantos

outros. O Quilombo mais divulgado no Brasil é o de Palmares, considerado o mais

importante Quilombo surgido neste país. Palmares era uma confederação de mucambos

presidida por um conselho, tendo como líderes Ganga-Zumba e depois Zumbi. Este

Quilombo existiu de 1630 a 1678 e se constituía numa alternativa de administração
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política e econômica, diferindo da instituída pelo governo colonial brasileiro. Cunha

(19930 assim o descreve:

Palmares é o mais importante dos qui/ambos que surgiu

no Brasil. Importante pelas dimensões do território ocupado,

pelo número de habitantes e de vi/as que o constituía. Grande

parte da fama e importância também está no fato de ter

atravessado quase todo o século 17, tendo resistido a pelo

menos 16 expedições portuguesas e brasileiras deferidas contra

ele. Palmares não é somente grande feito entre os quilombos,

mas o mais importante acontecimento histórico do povo

brasi/eiro e 11mdos quatro mais significativos da história das

Américas. Figura ao lado das revoluções dos negros Haitianos

e dos Amerindios Tupamaros como um dos maiores fatos deste

continente. De conteúdo político, revolucionário e organizativo

superiores mesmo à revolução Americana produtora da

independência dos Estados Unidos da América ... Palmares é a

primeira experiência de República conhecida no Brasil.

Antecipando a história em pelo menos dois séculos, Palmares

supera as organizações monárquicas européias e mesmo

africanas. Através da recriação realizada no Brasil das

experiências africanas, inova, produz uma nova forma de

governo democrática e representativa (Cunha, 1993.).

Segundo Roberto dos Santos (1991), os Quilombos foram um fortíssimo

instrumento de contestação do sistema, mas não representaram a única manifestação pela

soberania negra. Na primeira década do século XIX, por exemplo, aconteceu na Bahia

um levante urbano organizado pelos escravizados islamizados com o objetivo de tomar a

cidade de Salvador que durou cerca de 20 anos (entre 1807 e 1835). "Um movimento

com requintes estratégicos, utilizando como forma de comunicação a escrita árabe. Se o

movimento tivesse alcançado o sucesso planejado, nasceria, em plena ex-capital da

colônia portuguesa, um Estado africano com as características de um Estado

Muçulmano" (Santos, 1991, p. 79/80).
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A historiografia oficial e a sociedade brasileira têm uma dívida social para com o

povo negro, aos tê-los excluído dos direitos fundamentais, não considerando que foi este

povo quem ergueu as bases para o capitalismo com o seu trabalho e omitindo a sua

presença neste processo. O que a historiografia apresenta é a história dos dominadores.

É preciso então, reescrevê-Ia e mostrar com veracidade o saber, os conhecimentos, as

formas de organização e cultura africana e afro-brasileiras. Voltando a Cunha (1993):

Os conhecimentos africanos e as especializações de

trabalho os negros africanos tinham obitidos através de um

longopassado histórico, pleno de grandes realizações em todos

os campos de cultura humana. Durante grande parte da história

humana a África produziu centros de grande desenvolvimento

cultural, intelectual e tecnológico, com contribuições

civilizadoras largamente superiores a dos Europeus. Podemos

dizer que enquanto as populações européias ainda habitavam

cavernas e choupanas, andavam seminus, pintavam seus corpos

com tintas azuis e abrigavam-se contra o frio em retalhos de

peles de animais, não conhecendo a tecelagem, as populações

africanas comercializavam a seda e outros tecidos e construíam

obras importantes como as Pirâmides do Egito ou as Cidades

do Zimbabue... As populações africanas trazidas para o Brasil

provinham de locais onde viviam em liberdade, com cooperação

entre as pessoas na realização do trabalho e do viver. As terras

de onde são originários os escravizados brasileiros possuíam

princípios filosóficos que impunham grande respeito à vida, aos

seres humanos, à natureza e a todos os elementos participantes

da vida das mulheres e homens e a todos das

comunidades...Tendo vivido na África em cidades e vilas

organizadas e politica e economicamente fazendo parte de

reinos e impérios importantes, os negros trazem este

conhecimento e experiência para o Brasil. Devido à pressão da

. escravidão, de ausência de liberdade criativa, social e política,

o conhecimento africano e suas capacidades intelectuais têm



restriçõespara o aproveitamento pleno na construção do Brasil

colonial. No entanto, apesar das condições contrárias, grandes

realizações históricas, como os quilombos, grandes construções

tecnológicas como as técnicas agrícolas, as do ferro e do ouro

foram introduzidas pelos nossos ancestrais africanos no Brasil

(Cunha, 1993: 1-2).

No entender de Ma conceição Fontoura (1987), a investigação a respeito do não

aparecimento da cultura afro-brasileira nos currículos escolares não teria razão de ser,

caso estes fossem "neutros" e não tivessem outra finalidade, a não ser transmitir

conhecimentos universais. Contudo, a educação não é um empreendimento neutro. O

educador, conscientemente ou não, realiza um ato político. A exclusão da cultura afro-

brasileira responde à necessidade da ideologia dominante que é escamoteadora e

ocultadora dos valores negros. A escola, portanto, favorece a manutenção da estrutura

vigente impondo aos alunos negros uma cultura "padrão" que está afastada da sua

realidade e necessidade de moldar-se para poder ser aceito pelo grupo dominante. Esta

homogeneização atinge mais diretamente os negros, mas todos são afetados, à medida

que a discriminação racial passa a ser vista como "normal", reforçando relações racistas

predominantes.

A ideologia do branqueamento, presente no currículo

oculto transmitido pela escola, faz com que o aluno afro-

brasileiro rejeite a identificação com seu grupo racial. Basta

olhar qualquer livro didático para ver fotografias de meninos

loiros, sorridentes e felizes ornamentando os textos sobre

família, prosperidade, alegria e fartura. O negro está como

modelo nas situações de miséria, necessidade de receber

esmolas, assalto e sujeira. Como se identificar, amar e se

orgulhar de lima raça triste? (Fontoura, 1987: 19).

Analisando os resultados das entrevistas com professores, Ma Conceição

constatou a não existência de uma ligação entre os técnicos da Secretaria da Educação

encarregados das diretrizes curriculares e os professores. Os técnicos não procuram

conhecer a realidade e as produções já existentes sobre os africanos e os afro-brasileiros
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para elaborar as bases curriculares e não há, por parte dos professores, questionamentos

à forma como são elaboradas as diretrizes currriculares. Por outro lado, estes mostraram

um profundo desconhecimento a respeito da cultura afro-brasileira. Os que têm o 2° grau

afirmaram que não receberam informações críticas suficientes sobre o assunto para

habilitarem-se ao estudo da cultura afro-brasileira. Quanto aos conteúdos fornecidos nos

cursos superiores, em quase nada ajudam neste sentido, segundo a ótica dos

entrevistados. Eles justificaram o desconhecimento também pela falta de horários na

escola para tratar deste assunto e a carência de especialistas para transmitir

conhecimentos nessa área.

A mesma autora traz outras explicações para esse desconhecimento que estão

relacionadas com a ideologia do branqueamento presente na sociedade brasileira e, de

modo particular na escola, e na busca de uma cultura oficial, única, que é na verdade, a

cultura branca.

A busca de uma cultura dita "oficial", "erudita ",

portanto, branca, tem servido para preterir as manifestações

culturais afro, que apesar desta tentativa, continuam resistindo,

mas sofrendo o contínuo assédio embranquecedor. Um fato que

vem aumentando diariamente é a apropriação, por parte de não

negros, da cultura de origem afro ... A ideologia escamoteadora

da face negra no Brasil aparece a cada surgimento de uma

significativa manifestação cultural negra, cabe sufocá-Ia,

branqueá-Ia, disseminá-Ia de forma não-negra e sobre ela

auferir polpudo lucro. Isto já foi feito com as religiões

africanas, o samba e o carnaval. Urge que se termine com esta

exploração (Fontoura, 1987: 75/76).

Na sua pesquisa os professores se colocaram de uma maneira superficial em

relação ao processo discriminatório sofrido pelos afro-brasileiros. Reconhecem que estes

ainda não exercem com plenitude os seus direitos como cidadãos e alguns acreditam que

as leis presentes na nova Carta Magna possam favorecer a inserção deste segmento na

vida nacional. Enfocaram a possível existência de racismo contra os negros na sociedade
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brasileira, responsabilizando o fator sócio-econômico como o proporcionador da

diferenciação, não assumindo atos discriminatórios praticados por eles próprios.

As relações existentes na escola, envolvendo professores e

alunos, bem como aluno versus aluno no dia-a-dia, se bem
,

analizadas forneceriam um leque enorme de manifestações

preconceituosas em relação ao aluno negro. Esta situações

contendo situações discriminatórias não são bem conduzidas

pelos professores ... Apesar de todo esse estado de coisa (dessa

situação deletéria), não descremos do poder da educação ...

Urge ainda crer na possibilidade de uma "revolução em sala de

aula". A vida vívida, efervecente e dinâmica precisa transpor os

muros escolares, exigir seu lugar e se instalar nas salas de aula.

Assim, talvez, os negros recebam uma educação verdadeira,

real e concreta. A educação não mais escamoteará a história,

não ocultará seus heróis, favorecerá a identidade do negro com

o negro, não com o modelo branco, como até agora vem

(dejformando os cafres, e educação deixará de ser deseducação

para o lIegro e para aqueles que não conhecem o seu valor.

Enquanto isso não acontecer, o que continuará havendo é

mistificação (Fontoura, 1978: 81).

Negar a multiplicidade étnica-cultural brasileira é desconsiderar a própria

realidade, impondo modelos que não correspondem à Identidade Nacional. Criticamos o

etnocentrismo porque acreditamos que seja possível e necessário a valorização e o

respeito aos vários grupos étnico-sociais e culturas existentes no Brasil e porque a

democracia e a efetivação da cidadania plena só serão possíveis se forem superados os

problemas de racismos e do etnocentrismo.

A reflexão aqui desenvolvida orienta o trabalho de pesquisa realizado a partir de

alguns referenciais que se fazem centrais: a critica ao desconhecimento da África na

escola, a perspectiva da africanidade a partir da concepção do Continente Africano

como o berço da civilização, dos traços africanos que marcam os modos de ser e viver

dos afro-brasileiros e mais amplamente toda a sociedade brasileira, a busca do
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englobamento de todas as etnias e culturas existentes, as relações interétnicas e a

participação política dos afro-brasileiros na vida nacional. Concebemos os afro-

brasileiros como sujeitos pensantes e atuantes ao longo de toda a história social e

cultural brasileiras. Compreendemos cultura como um processo de construção humana,

situada historicamente e vinculada aos interesses e valores de cada grupo étnico-cultural,

dinamizando-se e modificando-se. Falamos de culturas (branca, negra e indígena) cada

uma possuindo traços que a identificam e diferenciam de outras, mas que também possue

diferenças em seu próprio interior e nas maneiras de se manifestar. Não existe "uma"

cultura que serviria para caracterizar a Identidade Nacional. A sociedade brasileira é

pluriétnica e pluricultural. Esse corpo teórico embasa todo o percurso do trabalho e

oferece os fundamentos para as análises que seguem.
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CAPÍTULO IV

O ESTEREÓTIPO E O PRECO CEITO RACIAL

O LI O DIDÁTICO
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A ideologia da branquificação tem como causa o medo

que a minoria dominante branca brasileira tem do possível

antagonismo a ser gerado pela maioria negra e mestiça a partir

da exigência de seus direitos e respeito às suas diferenças

étnico-culturais; pois quando há aceitação das diferenças

pressupõe-se igualdade de oportunidades para os segmentos

que apresentam padrões estéticos e valores sócio-culturais

diferentes (Silva, 1988: 22).

Visto que a manutenção do poder econômico e político tem como uma das

formas de sustentação as diferenças interétnicas, procura-se manter um sistema baseado

na ideologia da inferioridade e na exploração de um grupo étnico sobre outro. Esta

ideologia procura justificar a dominação étnica e transpor para o negro a culpa da sua

situação social; estaria nesta suposta inferioridade a causa da situação da população e

também da nação em relação às demais. Por outro lado, visa introjetar no próprio negro

a idéia de si mesmo como um ser inferior ao branco que deve ser considerado superior e

servir como modelo. Tal ideologia é desenvolvida por teorias que imputam uma

inferioridade biológica ou biocuItural "natural" dos negros e fundamentam-se em idéias

contidas no Positivismo, no Liberalismo e no Darwinismo. Vários sociólogos, durante o

Império, tematizavam sobre uma progressiva "arianização" ou progressivo

"branqueamento" das populações brasileiras, acreditando na superioridade da raça

branca e na possibilidade de constituir uma "purificação" racial no Brasil, como afirma

Otávio Ianni (1992).

Simultaneamente aos dados e análises apresentados por

esses autores, formam-se 011 insinuam-se os atributos

psicológicos, morais, culturais e outros considerados peculiares

de cada raça e cada mestiço. Por meio de uma taxinomia

inocente constroem-se os elos e as cadeias de uma estrutura na

qual se distribuem, superiores e inferiores, civilizados e

bárbaros, históricos e não-históricos. As coletividades

anormais, fetichistas, carismáticas podem ser compostas de

raças classificadas como inferiores, Oll mestiços nos quais

predominam os traços dessas raças inferiores. Fala-se, às vezes,
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em mestiços superiores, os raros que têm a sorte de ganhar os

traços dos brancos que entraram na mescla. Em certos casos,

predomina a preocupação com o encadeamento entre raça,

clima e saúde. Há de tudo: racismo, darwinismo social,

positivismo e outras correntes de pensamento (Ianni, 1992:

116).

o processo migratório, iniciado antes da abolição, vem com o propósito de

substituir progressivamente o trabalhador negro pelo imigrante europeu e tem dupla

finalidade: impedir a participação igualitária negra no mercado de trabalho e na

repartição da riqueza, sob a falsa alegação da preguiça e incompetência negras para

exercer as novas habilidades que o capitalismo vai exigir; também objetiva "arianizar" a

sociedade brasileira, como enfatiza lanni (1992):

o arianismo vem por dentro da revolução burguesa em

marcha, por dentro desse processo fundamental de redefinição

do trabalho e do trabalhador, 011 seja, força de trabalho. Tanto

assim que um ingrediente desse arianismo é a tese de que o

índio, o negro, e até mesmo o trabalhador nacional branco se

entregava à luxúria e à preguiça. Tristeza, luxúria, cobiça e

preguiça eram os pecados do índio, caboclo, negro e mulato,

enquanto não se ajustassem às exigências do mercado ...

Tratava-se de redefinir a força de trabalho. Redefinir as

condições de produção de lucro, ou mais valia, ao mesmo tempo

que o trabalhador, já que este era o proprietário da principal

força produtiva (Ianni, 1992: 129).

Esse processo ideológico visa construir uma suposta inferioridade da população

massivamente negra, índia e mestiça, com o intuito de transferir-Ihes a responsabilidade

dos problemas de atraso da sociedade brasileira, em relação às outras nações

desenvolvidas. Visa também justificar a imigração de trabalhadores europeus,

supostamente mais aptos que os tabalhadores negros. A literatura cumpriu um papel

fundamental na implementação desses objetivos e na busca de separação entre os setores
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dominantes e dominados, na sedimentação da dominação, como argumenta Sodré

(1988):

(...) a literatura, as artes implicariam também em

dispositivos de controle do sentido produzido pelo conjunto das

classes sociais. Através deles, consolida-se a separação entre o

sublime e o vulgar, entre cultura elevada e cultura popular,

entre o superior (universal) e o inferior (Sodré, 1988: 2-1).

A literatura pode funcionar como um dispositivo de poder e de controle, como

um meio para consolidar a dominação e a exclusão. A Literatura romântica e a

Sociologia desempenharam esta função. Na producão literária oficial o negro não

aparece, está totalmente excluído, mesmo existindo toda uma literatura negra,

desconsiderou-se este fato. Autores como Joaquim Nabuco, Euclides da Cunha e outros

abolicionistas viam o negro e o mestiço como inferiores. Nina Rodrigues, Oliveira Viana

e Gilberto Freyre, como afirma Moura (1988), estavam tão envolvidos pela ciência

oficial européia que nos viam como biologicamente e culturalmente inferiores,

transferindo para nós as causas do atraso social brasileiro. o pensamento desses

autores, se o Brasil não se desenvolve é devido à presença negra e indígena os quais são

povos atrasados e incapazes de conduzirem ou proporcionarem algum avanço para a

sociedade brasileira. Fazem parecer que a Europa sempre fora adiantada e mais

desenvolvida em todos aspectos. Pensam uma Europa idealizada que serviria de modelo

para o Brasil. Nisto reside a origem do pensamento liberal brasileiro. Há uma busca de

transferência daquilo que ocorre na Europa, mas se faz uma cópia mal feita do que lá

existe. Na verdade toma-se como referência o que há de conservador nesse continente e

desprezam-se aspectos mais democráticos como o acesso dos trabalhadores à moradia,

saúde e educação. No Brasil os trabalhadores não têm direito aos bens sociais, à

realização das necessidades básicas. A exagerada concentração econômica e poder

político, a exclusão social da grande massa dos trabalhadores é o que caracteriza esse

país e o coloca entre os países mais empobrecidos do mundo. Para esses autores, o país

seria tanto mais civilizado quanto mais branco fosse. Em seu imaginário estava tão

impregnado o modelo de beleza e de desenvolvimento europeu que desprezavam a nossa

realidade pluriétnica e os valores étnico-culturais da população majoritariamente negra,

índigena e mestiça. Os heróis eram sempre brancos - idealizados, inexistentes em nossa
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realidade. Esse modo de pensar se cristalizou na mente dos intelectuais brasileiros e

ainda não foi reformulado totalmente, ainda são muitos os que pensam assim (Moura,

1988).

Nina Rodrigues, o primeiro grande observador da

condição negra, apesar de suas etnografias detalhadas, só

conseguia concluir com argumentos relativos a "retardos

educacionais", "focos de criminalidade", "histeria ",etc. A

propósito desta última, é compreensível que na época de Nina

Rodrigues ainda não se pudesse entender que mesmo a

possessão (aparecida na cidade européia a partir do século XVI

e inicialmente considerada "demoníaca") só se torna "histeria"

sob a pressão do discurso médico-psicológico. E é precisamente

este o discurso que lastreia a "antropologia do negro"

concebida por Arthur Ramos. A redução da cultura negra a

categorias ocidentalistas como "inconsciente", "alienação ",

"satanismo'' 011 matéria prima emolente (Gilberto Freyre) tem

sido um constante das ciências sociais brasileiras. De esquerda

011 de direita, as ciências sociais se legitimam, ratificando as

linhas de hegemonia ideológica do Ocidente, o imperialismo

universalista da verdade (Sodré, 1988: 181).

A Ideologia do Branqueamento se manifesta hoje através das pnncrpais

instituições (família, igreja, escola) e meios de comunicação social, que veiculam como

padrões estéticos normativos os da civilização européia, em detrimento de outros que

não se inserem nesses padrões, como negros e índios. As instituições e os meios de

comunicação se encarregam de inculcar também a ideologia da Democracia Racial, tendo

como princípios a ausência de racismo e a existência de oportunidades iguais para todos.

Apesar de todo o processo de marginalização e exclusão ao qual é submetido o povo

negro, constrói-se a imagem de um Brasil onde a Democracia Racial serviria de exemplo

para outros países.

A Ideologia da Democracia Racial objetiva escamotear a realidade na qual o

povo negro é vitimado e desestimular nossa organização contra o racismo existente. A
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rejeição, a violência e a exclusão contra nós estão bem próximas e se fazem constantes,

o que faz cair por terra o pensamento de que no Brasil não existem problemas dessa

ordem. Gilberto Freyre foi um dos mentores do mito da Democracia Racial, partindo ele

do pressuposto de que a mistura étnica brasileira comprovaria a sua presença. Ao meu

ver, este fato não é sinônimo de democracia, mas ao contrário uma face das imposições

políticas dominantes. Não podemos falar de democracia quando não há o respeito e

valorização ao outro, quando as relações sociais não são igualitárias e quando as

desigualdades econômicas sâo a tônica do sistema vigente. Por outro lado, o racismo é

de tal forma introjetado e disseminado nas relações interpessoais e sociais que mesmo

democratizando os bens de produção pode ser que não aconteçam mudanças

significativas nas relações interétnicas. A democratização política, econônomica e social

e o respeito às diferenças interétnicas são critérios fundamentais para a efetivação da

Democracia Racial. Faz-se necessário que os bens sociais sejam distribuídos

equitativamente, onde não apenas alguns negros possam usufruir desses bens mas todo o

povo negro, assim como os demais povos.

o racismo pode ser considerado como um conjunto de condutas e reflexos

adquiridos e exercidos desde a primeira infància, através da família, da escola e da

prática social em geral (Silva, 1992). Porém, não é a-histórico e a-temporal, mas é

elaborado num determinado momento da história por sujeitos específicos, com interesses

determinados. Racismo é um sistema de previlégio de alguns e de exclusão de direitos

sociais de outros. Segundo Santos (1990),

a idéia de que há raças foi socialmente produzida, assim

como os perfis de cada raça em que se repartiria a nossa

espécie. Racismo é, pois a suposição de que há raças e, em

seguida, a caracterização biogenética de fenômenos puramente

sociais e culturais. É também lima modalidade de dominação

de um grupo sobre outro, inspirada nas diferenças [enotipicas

da nossa espécie. Ignorância e interesses combinados, como se

vê (Santos, 1990: 12).

Daí concluiu-se que o racismo não é puramente subjetivo, mas contém

construções ideológicas e interesses políticos. Em outras palavras, não está presente
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apenas nas relações inter-pessoais, não significa apenas a rejeição de determinadas

pessoas em relação a outras por causa da sua cor, não atua somente de forma individual.

O racismo busca a inferiorização e a exclusão do outro enquanto grupo social-étnico-

cultural. Possui uma dimensão classista e uma dimensão étnica que atuam

simultaneamente. Como consequência do racismo nos são negados direitos sociais. A

identificação étnica é um pretexto para nos manter empobrecidos e sem acesso ao poder

e ao saber formal. Portanto, tem uma dimensão muito maior do que as relações

interpessoais; trata-se de um sistema de dominação.

Ana Célia Silva (1987), afirma em seu trabalho que estabelecer diferenças entre

povos não é em si uma atitude racista; só adquire este teor quando se procura valorizar

um determinado povo em detrimento de outros, como o europeu fez em relação aos

povos africanos e ameríndios, transformando diferenças culturais em diferenças genéticas

imutáveis. A ideologia racista foi elaborada para justificar a dominação sobre os povos

da América, África e Ásia, adquirindo status de teoria após a revolução industrial

européia. Assim, o termo raça passou a significar características superiores ou inferiores,

a depender da cor das pessoas e outros atributos, mas se amplia ao diferenciar também as

características étnico-culturais. Caracterizar grupos étnicos-culturais como inferiores é

uma justificativa para escravizá-Ios, explorá-Ios, eliminar as possibilidades de ascenderem

socialmente e de conquistarem o poder.

Para inculcar o racismo são utilizados os estereótipos, que influem na percepção

que se tem dos indivíduos e atuam como mediadores nos relacionamentos, podendo levar

a uma interação ou a um afastamento, a depender de como se percebe o outro. Como diz

Silva (1987),

os estereótipos inculcam uma imagem distorcida e

fantasiosa do estereotipado. Colocando essa imagem como a

realidade concreta a ideologia consegue impedir a apreensão

da realidade para o outro e para o próprio estereotipado. Desta

forma o estereótipo inculca o racismo, através da projeção de

imagens fantasiosas do outro, que se deseja irferiorizar e

oprimir (Silva, 1987: 57).
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Os meros de comunicação em geral, as instrituições SOCIaIS,entre outros,

veiculam imagens distorcidas a nosso respeito às quais são introjetadas no pensamento e

no comportamento dos indivíduos e grupos, construindo conceitos negativos sobre nós.

Vemos com frequência estereótipos associados aos negros como: "negro é malandro",

"negro é marginal", "negro é exótico" e tantos outros. Introjeta-se a idéia de que não

temos as mesmas capacidades dos brancos para ocupar posições de destaque e que só

servimos para determinados papéis: "negro é bom no samba e no futebol", "negro tem

que conhecer o seu lugar". Negro neste país é geralmente citado em situações ruins:

"negras notícias", "a situação está preta", "o ano negro da crise". Quando se quer

reconhecer qualidades de uma pessoa negra, fazer alguma exceção, se diz: "ele é um

negro de alma branca", ele é negro mas é bonito", "oh negrinha bonita". Ou quando se

quer explicar porque anda na companhia de uma pessoa negra: "ele é negro mas não

gosta de confusão", "ele é um negro decente".

Há uma grande quantidade de estereótipos que visam desqualificar-nos e

desvalorizar-nos. É a incuicação de imagens distorcidas que objetivam desenvolver no

estereotipado um complexo de inferioridade e baixa estima para a consequente aceitação

da humilhação e da violência impostas. Transferem-se, desta forma, as verdadeiras

razões que nos colocam em condições de inferioridade para o campo subjetivo e

procura-se responsabilizar-nos por essa situação que nos oprime. A produção da idéia

de que esse processo é natural gera a conseqüente indiferença aos problemas que nos

atingem.

Por outro lado, os demais segmentos da sociedade vêem

como "natural" a humilhação, a violência e opressão a que são

submetidos os segmentos estereotipados, uma vez que em suas

mentes foi fixada a imagem deles como incapazes, maus, "sem

alma ", "feios, "animalizados". Por isso a sociedade vê com

"naturalidade" os milhões de crianças abadonadas, os velhos

famintos a pedir esmola, as linchamentos dos ditos marginais e

as ínfimas condições de habitação, saúde e trabalho do povo

negro no Brasil (Silva, 1992: 29).
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Os dados da pesquisa realizada por Ana Célia Silva levantaram as incidências das

ilustrações dos livros didáticos com personagens brancos que aparecem como maioria e

como representantes homogênicos da sociedade. Os livros analisados apresentaram 435

ilustrações de crianças brancas, a maioria delas em sala de aula ou desenvolvendo

atividades de lazer; a família branca apresentou-se como predominante e a família negra

não apareceu uma única vez; professores e alunos ilustrados nos livros são brancos,

com exceção de 2 alunos negros nos textos e 2 nas capas; o branco é retratado no

exercício de atividades profissionais consideradas importantes na sociedade, enquanto o

negro aparece exercendo profissões consideradas inferiores. Constatou-se a presença de

valores da cultura européia, contos e seres mitológicos; a religião católica é a única que

aparece (Silva, 1987).

Na análise quantitativa dos dados da pesquisa observou-se que o livro didático

veicula uma ideologia que leva a um complexo de inferioridade do negro promovendo a

autorejeição ao outro negro representando-o de forma cristalizada e distorcida, com

características fisicas e atitudes não humanas, assemelhando-se a animais e como já foi

dito, desempenhando papéis e funções sociais tidas como menos relevantes. Não fala

sobre a experiência e contribuição sócio-cultural dos negros, nem da sua presença

majoritária no Brasil, além de sua presença no livro didático ser quase inexistente;

quando aparecem é sempre em último lugar. Os brancos, inversamente, são apresentados

como representantes da humanidade e da cidadania, nas ilustrações de agrupamentos

humanos aparecem como maioria, quando não é verdade, pois a sociedade brasileira é

majoritariamente negra e mestiça. Nas palavras de Silva (1987),

a representação do branco que caracteriza praticamente

as ilustrações, constitui-se em representante da humanidade e

do ideal da cidadania brasileira. O negro foi ilustrado e

descrito como indivíduo sem referências humanas, tais como:

família, nome, idade. Muitas vezes associado a animais, a seres

malignos, outras vezes denominados apenas por sua cor ou por

demônio, como se houvesse a intenção de projetar e fixar uma

imagem bestial, não humana, desses "seres sem alma", trazidos

à força para o trabalho escravo, os negros foram ilustrados e

descritos desempenhando papéis inferiores na sociedade.
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Aparecem como empregadas domésticas, servidores braçais,

escravos, mendigos, favelados. A criança negra não teve o seu

cotidiano e experiência de vida aqui representados. Foi descrito

como a filha da escrava, da empregada, o menino de rua, o

pequeno biscateiro, sem nome, apelidado, chamado de

negrinho, moleque e demônio (Silva, 1992: 96).

São omitidos no livro didático a presença da família negra, a figura do pai, da

mãe e demais parentes que a constituem e todo o contexto sócio-cultural dos negros na

sociedade. As relações entre negros e brancos são apresentadas de forma discriminatória

e agressiva para com os negros. Os personagens negros foram denominados de

"mentirosos", "moleques", "gulosos", "desobedientes", e representados como "feios",

"malvados", "sujos" e "preguiçosos" (Silva, 1987). Sobre isto, diz Silva:

evidenciei uma depreciação ostensiva nos diálogos e

ilustrações. Personagens brancos em atitudes de zombaria e

agressão física e verbal ao negro, bem como castigando-o 011

aditando atitudes patemalistas. Provérbios num contexto

depreciativo sobre o negro aparecem nos textos, bem como a

existência de cor preta associada a negro ter sido apresentada

como um castigo de Deus e a presença de personagens pretos

rejeitando explicitamente a sua cor. Algumas vezes a prática

social do racismo velado e subliminar, presente no cotidiano foi

desmentida pela presença de estereótipos e preconceitos que de

forma explícita e violenta evidenciaram o racismo (Silva, 1992:.

97).

Na segunda etapa da pesquisa, Ana Célia entrevistou os professores com o

objetivo de identificar até que ponto eles percebem a presença do estereótipo e do

preconceito no livro didático em relação ao negro, compreendendo que eles fazem a

mediação entre o conteúdo desses livros e os alunos. Os resultados mostraram que todas

as professoras, com exceção de uma, teceram elogios tanto aos textos quanto às

ilustrações. Para a autora, o professor não percebe sua função como inculcador dessa

ideologia contida nos livros didáticos assim como também os autores dos textos e
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ilustrações dos livros que veiculam estereótipos e preconceitos. Esse processo também

não é percebido pelas pessoas que sofrem seus efeitos por que existe uma sutileza na

expansão e introjeção dos mesmos. Questionamos se eles realmente não percebem os

estereótipos e preconceitos ou exercem formas de não admitirem completamente, já que

estes nem sempre se manifestam de maneira sutil, como a própria autora fala:

Contudo, evidenciamos estereótipos e preconceitos

calcados de forma explícita nos livros analisados, que não

podem ser chamados de sutis e subliminares. Por outro lado, o

aluno e o professor não são passivos, amorfos, incapazes de

reelaborar o conhecimento adquirido, seja pelo papel que pode

ter a escola de oportunizar a reflexão e a reavaliação dos

conteúdos, seja pelas experiências sócio-culturais adquiridas

fora da escola... Os dados nos levam a concluir que a ideologia

da democracia racial e do branqueamento é eficiente no seu

papel de ocultar e cristalizar a realidade sócio-econômica e

cultural do negro no Brasil (Silva, 1992: 100).

o livro didático, na opinião de Silva, é um dos principais meios pedagógicos,

sendo inegável a sua importância à medida em que é utilizado de uma maneira

generalizada devido à exigência social do seu uso, de forma constante e sistemática. É

um instrumento que transmite uma determinada visão de mundo, de relações sociais e

interpessoais e valores os quais vão sendo assimilados como verdadeiros e vão se

cristalizando no pensamento dos indivíduos, traduzindo-se em formas de

comportamento. Os livros didáticos reproduzem imagens etnocêntricas, distorcendo e

omitindo a realidade, quando veiculam o processo. civilizatório do opressor,

discriminando-nos e não veiculando a nossa história e as nossas experiências de vida.

Os professores vêm sendo, por sua vez, os principais mediadores dos

estereótipos e preconceitos contidos nos livros didáticos e aparentemente não percebem

a ideologia da inferiorização que eles expandem. Por que assumem essa postura? Seria

por que sua formação foi orientada de forma acrítica? Ou será que é por que

assimilaram os valores da classe dominante e passaram a ser seus veiculadores? Segundo

a autora, mesmo que a formação obtida antes e durante a prática educacional na escola
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não possibilite uma visão crítica dessa problemática para favorecer a existência de

questionamentos e de confrontos, existem outros meios sócio-culturais que podem levar

a um processo de reflexão e de mudanças. Basta querer e buscar. Enfatiza a autora que:

essa transformação depende de uma profunda auto-crítica

e abertura para o novo e o diferente, bem como uma atitude

permanente de aprender sempre, a qual possibilitou aos

grandes educadores da África pré-colonial, os Tradicionalistas,

a apreensão de um saber não dissociado do saber do povo, tão

coeso e forte que ainda hoje é o saber prevalente nas

instituições não oficiais da sociedade brasileira, onde o negro e

seus descendentes se estabeleceram (Silva, 1992: 86).

Não questionamos a importância do livro didático por ser um meio pedagógico

bastante utilizado na escola brasileira, mas é preciso e possível inovar e buscar outros

instrumentos que possibilitem a aquisição do conhecimento, como: vídeos, produção de

materiais específicos sobre problemáticas étnico- sociais atuais a exemplo de cartilhas

feitas a partir do que já foi produzido nessa área do saber, ou pesquisas sobre a realidade

étnica contemporânea em todos os níveis: internacional, nacional estadual e local.

Algumas experiências já têm sido realizadas nessa direção. Precisamos averiguar qual é

o grau de assimilação dos estereótipos e preconceitos presentes nos livros didáticos

pelos diferentes alunos em várias realidades específicas. Que grande parte dos livros

didáticos reforçam o racismo, isto é certo. Resta saber em que medida e de que maneira

acontece o processo de assimilação dos mesmos. Supomos que não há apenas

assimilação mas também reflexões que levam a reconstruções por parte dos alunos,

principalmente quando há influência de outros espaços (família, amigos, grupos sociais)

que proporcionem outras formas de pensar não racistas. Precisamos questionar porque a

escola continua adotando livros didáticos com teor racista e porque não há iniciativas no

sentido de substituir estes livros ou mudar o seu conteúdo. Isto nos leva a concluir que

há uma aceitação dos mesmos ou que já se tornou "natural" os estereótipos e

preconceitos contra negros a ponto de não gerar a necessidade de rompimento com essa

maneira deturpada e costumeira de nos ver. Urge que se busquem outros livros ou

outros instrumentos didáticos condizentes com o que realmente somos: seres humanos,

inteligentes, sociáveis, que temos famílias, amigos, que desempenhamos funções sociais,
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políticas e econômicas, que temos um modo próprio de ser, com valores e cultura

diferenciados de outros grupos étnico-sociais. A escola poderá contribuir para que se

tornem superados e ultrapassados os conceitos que negam a valorização e o respeito ao

povo negro no Brasil.
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CAPÍTULO V

A DISCRIMI AÇÃO DA ESCOLA

NAS RELAÇÕES INTERÉTNICAS
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Em resumo, a escola funciona como um transmissor da

ideologia das desigualdades raciais, ideologia esta,

extremamente benéfica ao branco ao lhe assegurar acesso

diferenciado aos bens materiais simbólicos. Garante-se a

alocação privilegiada do branco nestas esferas pela crença dos

próprios brancos em sua superioridade racial, do mesmo modo

que pela inferiorização racial que é introjetada na mente do

indivíduo negro (Filgueiras, 1989: 62).

Vera Filgueiras observou a partir dos dados de sua pesquisa que os estudantes

mantêm um alto grau de preconceito contra o negro. Através das tabelas que ela

relacionou, ficam bastante evidentes os resultados encontrados. Pelos dados das tabelas I

e II podemos ver que as qualidades positivas são em grande parte atribuídas aos brancos

e as qualidades negativas atribuídas aos negros, levando a comprovação de que há uma

concepção maniqueísta da inferioridade do negro versus a superioridade do branco.

TABELA 1

QUALIDADES POSITIVAS

Preferência por Brancos (%)

Amigo 76,2

Simpático 50,0

Estudioso 75,3

Inteligente 81,4

Bonito 95,0

Rico 94,6
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TABELA 2

QUALIDADES NEGATIVAS

Preferência por Negros (%)

Burro 82,1

90,3

84,4

60,6

79,6

Feio

Porco

Grande Ladrão

Pequeno Ladrão

Com relação às possibilidades de mobilidade ocupacional para brancos e negros

há pouca receptividade para o negro, como indica a tabela 3:

TABELA 3

POSSIDILIDADE DE MOBILIDADE OCUP ACIONAL

Preferência por Brancos (%) Preferência por Negros (%)

Engenheiro 85,4 14,5

Médica 92,2 7,8

Faxineiro 15,5 84,4

Cozinheira 15,5 84,4

Quando se trata da receptividade à miscigenação racial há uma baixa aceitação

por parte dos entrevistados, pois apenas 9% optam por casais mistos. Com relação à

instituição casamento só deve acontecer entre pessoas brancas (73,7%). Somente 19,2%

atribuem a realização do casamento entre negros.
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TABELA 4

RECEPTIVIDADE À MISCIGENAÇÃO RACIAL

Preferência por tipos de casamento (%)

Homem branco/mulher branca

Homem negro/mulher negra

Casais mistos

73,7

19,2

9,0

o preconceito racial fica mais explícito quando é analisado em termos de sua

consistência, isto é, quando visto como um sistema ideológico e, nesse caso, como um

todo concatenado. Segundo Vera Filgueira, a consistência do preconceito pode ser

percebida quando analisada na totalidade das respostas de cada entrevistado quando se

refere às categorias negativas, verificando quantas vezes enquadrou o aluno negro nessas

categorias. As respostas evidenciaram que a grande maioria dos estudantes tem alto grau

de consistência ideológica quando discrimina o negro, como podemos perceber através

da tabela 5.

TABELA 5

CONSISTÊNCIA DO PRECONCEITO RACIAL

Preferência por Negros (%)

Nenhuma resposta 0,0

2 respostas 0,3

3 respostas 2,4

4 respostas 8,8

5 respostas 26,0

6 respostas 33,8

7 respostas 23,0
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A coerência do preconceito também ficou evidente quando a autora procurou

averiguar em que medida um mesmo entrevistado atribui uma determinada categoria

positiva ao branco, atribuindo simultaneamente uma determinada categoria negativa ao

negro. Os dados mostram sempre a tendência a atribuir categorias positivas aos brancos

e negativas aos negros.

TABELA 6

COERÊNCIA DO PRECONCEITO RACIAL

Preferência por Brancos (%) Preferência por Negros (%)

Bonito 95,0 Feio 90,3

Inteligente 81,4 Burro 82,1

Engenheiro 85,4 Faxineiro 84,4

Médica 92,2 Cozinheira 84,4

Pode-se supor que:

o preconceito racial, então, não é epsódico Oll

involtmtário. Muito ao contrário, vem demonstrando persistir

ao longo do tempo, garantindo ao branco acesso diferenciado e

privilegiado aos bens materiais e simbólicos. Incutindo no

negro o complexo de inferioridade, é capaz de fazê-lo aceitar

como natural aquilo que é fruto de uma intencional má

distribuição de oportunidades e riquezas (Filgueira, 1989:. 11).

Com o propósito de complementar a amostra feita com os estudantes procurou-

se investigar as opiniões dos professores e diretores em relação a essa questão,

comparando os dados referentes à opinião dos alunos. Verificou-se que a opinião dos

professores e diretores não se diferencia muito da opinião dos alunos, mas ao contrário,

rebaixa a figura do negro, desqualificando-nos, revitalizando desta forma o preconceito

racial. Contudo, nenhum professor se declarou racista, embora deixasse transparecer

isto na forma contraditória como se colocou:
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Eu acredito que até mesmo em termos de estruturas

mentais genéticas os negros podem, até mesmo, ter uma

defasagenzinha. Não sei. É uma parte científica que eu não

quero me meter.

Eu tive lima mãe preta quando estava doente.: A babá

da minha irmã também é preta e é muito boa.

o professor passa noções que você teria que refletir em

casa com o estímulo da família. Então o negro não tem essa

base: a mãe está trabalhando e o pai está trabalhando e, muitas

vezes, nem está lá. Porque também, a família mais

desestruturada é do negro, em razão da história e da

escravidão, da separação.

... a nossa clientela de cor é tão grande que já é uma

coisa natural. Vocêjá não diferencia tanto o negro; É o mesmo

tratamento.

Se o outro (negro) pode ter o cabelo de bom-bril, algum

(defeito) ele (o branco) teria também.

(As crianças negras) da escola vêem os cantores, artistas,

músicos, jogadores de futebol. São os melhores exemplos que

ele tem e, assim, podem chegar a alguma coisa em termos

profissionais .

... mas como a criança negra tem uma vivência de família

humilde, os pais não têm instrução, eles vem com uma bagagem

toda de preconceitos, de distâncias, de separação, até

profissional, econômica e de vida.

o mulato é um pernóstico porque ele não é negro mas um

pouco branco ... o negro, por si, é mais senJil, mais humilde.

o professor não discrimina. Ele tá dando aula e nem se

lembra se o aluno é branco ou preto. Agora, pode ser que, no

íntimo isso aconteça, porque, às vezes, acontece de dizer
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"fulano é ótimo aluno e ele é negro". Então, a gente fala assim,

achando isso o máximo, porque não é normal.: Talvez haja

uma expectativa do professor de que o branco vai ser melhor.

Inconscientemente, mas talvez haja.

A gente, inconscientemente, espera mais do branco,

mesmo porque, até agora, o branco se mostra mais inteligente ...

Na realidade, eu não sei dizer se o negro é igualmente

inteligente do que o branco porque eu não SOIl professora de

ciências.

Eu acho que o próprio negro, de uma maneira geral, ele

se acha que não é igual ao branco, que ele é inferior.

Na cultura do país, você vê que de certa forma todo

branco depende de um negro: se você trabalha fora, você tem

uma empregada; se você já foi rica, um dia você teve uma babá

negra, lima mãe.

Eu, particularmente, eu não tenho preconceito, mas eu

não casaria com um negro.

A maioria da raça negra está onde? Mora na favela. É

uma criança que já foi nascendo; então, ela é uma criança

diferente. Eu acho que elas não tem interesse, elas não vêem

por que estudar. Ela vai pra escola pra zonear.

Se você sobe numa favela é de uma cordialidade muito

grande. Você pode chegar num edifício de não sei quantas

pessoas pretas e você não têm espontaneidade e fraternidade

que você tem na favela. O que eu quero dizer é que no meio

(ambiente) do pessoal pretinho há muito mais comunicação,

mais vida, muito mais repartida, dividida.

Filgueira observou que os professores referendam o pensamento dos alunos e

ampliam as formas de discriminação em relação ao negro. Mostram uma recusa à

miscigenação racial; vêem a família negra como destruturada e com pouca instrução.
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Atribuem aos negros os mesmos papéis que os alunos atribuem: babá, mãe preta, jogador

de futebol, músico. Acreditam que os negros não são inteligentes e esperam deles um

menor desempenho escolar. Para eles o negro não tem interesse em estudar e quando vai

à escola é para zonear. Colocam o negro como o "diferente", fora do padrão "normal".

Atribuem como sendo próprios do negro a humildade e a servidão. Para eles o negro só

é cordial quando está no "seu ambiente" - a favela. A presença de muitos negros na

escola já é vista como uma coisa natural, podendo até serem tratados sem distinção.

Estas são opiniões do professor de que não se assume como racista e que só

percebe a manifestação do racismo em seus colegas de profissão. "Sua concepção

ideológica do negro é preconceituosa, mas ele mesmo não admite tal coisa. São opiniões

que no decorrer de um discurso são desapercebidas e inintencionalmente colocadas. O

professor não percebe a gravidade do que diz" (Filgueira, 1989).

Mas os professores percebem o preconceito racial entre os alunos que, segundo

eles, se dá através de piadinhas, de brincadeiras. "Contudo, boa parte dos professores

não intervêm, pois julgam que ISSO acontece naturalmente, são manifestações

espontâneas de crianças e adolescentes. Não dimensionam que tais brincadeiras são

efetivamente manifestações preconceituosas. Não avaliam que, "por coincidência", são

sistemáticas e intencionais. Não vislumbram que isso possa acarretar sérios problemas no

processo de socialização do negro (isolamento, inferiorização, etc) do qual a escola é um

dos principais agentes"( Filgueira, 1989, p.27). Muitos professores percebem que há um

distanciamento fisico para com o negro, mas não fazem nada para superar este problema,

como atestam os depoimentos:

De aluno para aluno a gente observa que, muitas vezes,

uma criança não quer sentar ao lado de uma criança negra. As

vezes, até um negro não quer sentar ao lado de outro negro ou

mais claro, um mestiço. Não quer brincar, ele rejeita o colega.

A criança branca aceita mais o mulato. Se tiver a pele

clara, mesmo que tenha o cabelo carapinha, a maioria não

tende muito a considerar negro. Pega maispela cor da pele.
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Até por desprezo pela raça negra, o mulato prefere ficar

perto da raça branca.

o preconceito se manifesta mais dissimulado e mais

frequentemente através de piadinhas que o colega faz com o

outro na hora de formar grupos, se tenta deixar meio afastado

para ver se encontra outro negropra fazer junto.

Pela fala de professores fica claro que eles percebem o distanciamento entre os

alunos de grupos étnicos diferentes e a discriminação em relação aos alunos negros. Mas

nada procuram fazer para gerar uma aproximação entre diversos grupos. Os professores

demonstram ter pouco conhecimento do papel dos negros na sociedade e são

desinformados a respeito da sua contribuição para a história cio Brasil e para a cultura e

formação social do povo brasileiro. A quase totalidade dos professores entrevistados

limitaram a contribuição dos negros apenas na música, ritmos africanos, candomblé e

culinária. Filgueira (1989) completa:

embora a segunda postura critique a visão subaltemizada

da contribuição do negro, de qualquer modo, nem estes, nem os

primeiros mencionaram a já comprovada influência do negro

em ramos que são reconhecidamente valorizados na sociedade

contemporânea, como por exemplo, a introdução de novas

tecnologias à época de sua vinda para o Brasil. Os

entrevistados também não distinguem sua participação na

edificação da língua brasileira; não sabem dizer que o negro

não linha somente a forma de manifestação religiosa

consubstanciada no candomblé, mas possuía outras religiões,

como a islâmica. Nenhum deles situa o negro fora dos limites

do Brasil. Sendo assim, não lhes é possível falar sobre a

civilização egípcia, como civilização negra, nos Estados Unidos

da América, onde já existe uma forte classe média e alta

composta por negros. Também, os entrevistados não

mencionaram as guerras de independência africanas e o esforço

nacional para a construção de seus países. Estes são alguns
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poucos exemplos de que a contribuição negra, mesmo na

perspectiva de uma sociedade industrial e informatizada, é

atual e se coaduna à idéia de desenvolvimento. Mas, ao que

parece, os educadores não sabem ou não valorizam esse tipo de

informação (Filgueira, 1989: 33).

Os professores admitem não estar preparados para lidar com a problemática

racial nem enquanto professor, nem individualmente. Nos cursos de formação que

fizeram, esta problemática nunca foi incluída como tema de debate. Entre os poucos

projetos implementados para a formação dos professores, poucos se referem à

valorização do negro e parte deles se voltam para o negro apenas enquanto escravo ou

enquanto difusor de uma contribuição cultural bastante diminuta.

A pesquisa realizada por Vera Filgueira revela os níveis de discriminação étnica

presentes na escola através dos alunos, professores e diretores. Sua pesquisa mostra a

coerência e a consistência do racismo que não se faz de modo inconsciente mas possui

uma racionalidade. O negro é visto de maneira estereotipada e negativa, sendo

estigmatizado cotidianamente. Os estereótipos expressos pelos alunos aparecem também

entre os professores, só que entre estes de maneira mais ampliada. Eles não assumem o

seu próprio racismo, mas apontam racismo nos outros, mostrando que há um

escamoteamento do mesmo. Os resultados do seu trabalho está bem próximo dos

resultados da pesquisa realizada por nós, onde pudemos concluir que há semelhanças em

muitos pontos. A escola no Ceará reproduz o preconceito e a discriminação contra o

negro em diversos aspectos, desde a formulação e transmissão dos conteúdos às relações

interpessoais. Contudo, não se percebe ou não se questiona o racismo presente nas

atitudes dos professores quando presenciam determinados conflitos étnicos ou insultos

dirigidos ao negro e não tomam uma posição, como se isto fosse algo normal. Por outro

lado veiculam uma imagem deturpada e pejorativa sobre nossa história, nosso papel

político- econômico e cultural na sociedade brasileira e de maneira mais ampla noutros

países e continentes, que serão melhor explicitadas no decorrer do trabalho.
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CAPÍTULO VI

EDUCAÇÃO ESCOLAR O BRASIL:

INSTRUMENTO DE QUAL SOCIALIZAÇÃO?
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(...) mas a cultura também me prende a mim, me revela

a mim mesmo. Compreender melhor, aprender melhor e

apreender melhor a mim mesmo: dois movimentos

complementares e, sem dúvida, indissociéveis. É precisamente

pelo prazer de descobrir as distâncias e as diferenças que

atingimos o prazer que nos proporciona o que está próximo de

nós e nos é próprio (Lopes, 1994: 168).

Ademil Lopes (1994), define socialização como o processo pelo qual o indivíduo

é integrado à sociedade que o envolve desde seu nascimento até o extertor de sua vida,

ao conjunto de padrões de comportamento com significados que orientam a história de

suas relações com outras pessoas.

o conjunto de experiências vividas pelo indivíduo no processo de socialização é

que lhe vai dar as condições para construir sua trajetória de vida, seu modo de viver e

conviver e dar sentido às relações que o envolvem. Daí a sua importância.

No caso da criança, para que este percurso histórico

não seja pontilhado de "vazios que conduzem à negação

veemente do sentido por outro, para ser negro" é necessário

que a história do seu povo, sua religião, de suas manifestações

culturais, de sua organizaçào familiar seja compreendida e

respeitada pelo todo social (Lopes, 199-1: 1-2).

A linguagem assume um papel fundamental nesse processo, pois é um dos mais

importantes veículos de socialização.

Em primeiro lugarporque adquirir o domínio dafala, em

qualquer domínio cultural, como também as técnicas de leitura

e escrita, constituem um requisito importante para a

participação plena na sociedade a qual pertence. Segundo, a

linguagem descreve e ilumina os papéis-com os quais a criança

deverá identificar-se, como também as inicia nos valores

fundamentais do seu grupo de origem, como lhe outorga o

sentimento de pertencer (Lopes, 199-1: 7-8).
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Através da linguagem se exprimem visões de mundo. A linguagem na escola

possui significados que é preciso desvendar; possui um caráter político dissimulado na

transmissão do ensino porque é através do ato de ensinar que se marginaliza ou se

descaracteriza outras visões de mundo. (Lopes, 1994).

A linguagem é uma referência de sustentação da identidade individual. A

vergonha de pessoas negras de assumirem sua cor está relacionada ao desprezo que a

língua lhe associa, pois através da linguagem é incorporada a opressão do colonizador,

como também o sistema escolar, veículo pelo qual se processa esta aprendizagem,

conduz à aceitação de normas culturais e sociais repressivas, condicionando-as à dupla

submissão: à ordem estabelecida e à negação do seu universo cultural e social (Memmi,

citado por Lopes, 1994: 17).

A socialização pretendida pelo autor é aquela em que o negro não seja visto

apenas na cor da pele, mas de maneira completa onde englobe sua cultura, seus valores,

seu modo de ser e pensar o mundo e onde se destaque o seu acervo de tradições, rico,

variado e original. (Lopes, 1994). A escola é entendida por ele como mais um espaço de

socialização no processo de construção do conhecimento e da cidadania. Os agentes da

educação escolar objetivam não somente transmitir saberes, mas, também "educar", levar

os educandos a cumprirem regras, a se submeterem sem questionamentos. A seleção e a

transmissão dos conteúdos geralmente são feitos sem levar em conta o que pensa e sente

a criança. "Pela educação, então, as autoridades impõem os ensinamentos que

consideram importantes, impõem-nos por meio da persuação, sugestão ou coasão, mas

sempre os impõem, como se observa pela análise efetuada sobre os vários enfoques que

abordam o processo educativo" (Lopes, 1994: 69).

A criança de cada grupo étnico discriminado absorve uma determinada visão de

mundo que é transmitida pela família e outras instituições sociais que desempenham a

função de sua socialização. "Nestes contatos apreende (internaliza) os modelos de

comportamento que prevalecem na sociedade, de trabalho, de vida, de relações

subjetivas, de relacionamento com os grupos dominantes" (Lopes, 1994: 70).

No cotidiano escolar estão presentes variados papéis que são assumidos pelo

professor, pelo aluno, pelo diretor, assistente de direção que nestas funções específicas

garantem a manutenção do papel escolar. Mas esse processo não acontece sempre de

79



uma meneira previsível e dentro das normas hierárquicas estabelecidas. Há mutações e

interferências das crianças e jovens na estrutura escolar. Há vivências subjetivas que em

determinadas situações podem representar diferentes papéis. Ora passivo, ora sendo

resistente ao sistema de opressão, num processo de acomodação e resistência. (Lopes,

1994).

Este processo de acomodação e resistência se manifesta

nas reações de meninos e meninas negros às situações

contraditórias que se apresentam. A maioria dessas crianças e

jovens optam (conscientemente ou inconscientemente) por

tentativas diárias por resistir à opressão física e psicológica

carregada pela ideologia de desvalorização sistemática dos

atributos físicos dos negros. Desta tentativa de auto-proteção

implícita nesta dialética de acomodação e resitência, nasce uma

resposta à contradição e à opressão - índio, negro, mulher,

homossexual, operário, etc... ou seja: indisciplina, evasão,

repetência e negação de seus valores culturais (Lopes, 199-1:

22).

O sistema escolar como um agente de socialização procura acomodar e

domesticar o negro, levando-o a aceitar como normais e a reproduzir as formas

existentes de desigualdades. O mecanismo didático-pedagógico utlizado pelo sistema

através da ação do professor veicula um padrão de homem brasileiro, que corresponde

ao homem de "boa aparência", isto é, branco. Por outro lado, disciplinas como Educação

Moral e Cívica e Organização Social dos Problemas Brasileiros contribuem

ideologicamente para a fragmentação da identidade negra (Lopes, 1994).

Assim, as oposições entre branco e não branco, feio e

bonito é um dos princípios que condicionam progressivamente a

incorporação do quadro social - aparência real e ideal imposta

pelo grupo dominante. A escola com todo seu aparato

pedagógico não se presta à formação de uma identidade de

negro, pelo contrário, atua no sentido de minimizar as

contribuições culturais do negro, sua luta pela auto-
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emancipação e pela cidadania; portanto, pouco contribui na

especificidade da criança negra, que se obriga a criar

mecanismos de resistência que vão desde a agressãofísica até a

elaboração de estratégias de sobrevivência particular, numa

permanente negociação da existência com colegas, professores

e autoridades da escola (Lopes, 1994: 140).

Há uma discriminação constante contra o negro na escola, expressa em forma de

brincadeira, gesto ou olhar, tomando a linguagem um veículo de constrangimento. A

linguagem não é uma forma de expressão neutra, mas um veículo ideológico

poderosíssimo, e porisso devemos fazer uma critica em relação à mesma, como diz de

Lopes:

Se a linguagem instaura, institui o mundo para o sujeito é

preciso praticar a crítica da linguagem, é preciso soltar as

pessoas das tramas da linguagem e das pressões psicológicas da

aberrações racistas (Lopes, 1994: 140).

Vivemos numa sociedade que se diz civilizada e que prega a igualdade social

entre os indivíduos, mas que nega a possibilidade real desta igualdade, como enfatiza

Lopes:

E negando-lhe o direito de ser, de se educar, nega-se

também o lugar que aos outros é reservado ... Mistificaram e

continuam mistificando os valores culturais e humanos que

estão estampados na pele escura. Dão-lhe como modelo heróis

emprestados, como Duque de Caxias, Domingos Jorge Velho e

outros heróis vazios criados pela história oficial. E o pai de

família que com muita esperança leva seu filho à escola, paga

tributos que se destinam à educação, masfinalmente recebe um

duro castigo de ver seusfilhos frustrados (Lopes, 1992: 152).

Há mecanismos executores do linchamento social do afro-brasileiro que se dá

tanto através do preconceito e da discriminação, quanto por meios que funcionam como

instrumento de controle social deste segmento, exercendo sobre ele uma lavagem

cerebral, entorpecendo ou castrando sua capacidade de ação. A escola é um desses
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instrumentos que descaracteriza aspectos importantes de sua cultura, acionando um

processo de auto-negação. Ao negar a cultura do aluno, a escola está lhe impondo sua

negação como pessoa, pois na cultura está presente a sua história, a SI mesmo e as

pessoas com quem mantém vínculos (Lopes, 1994).

Para modificar esse quadro é necessário intervir nos valores e procedimentos

educacionais que atuam no sistema de ensino e no interior da escola, mudar a referência

da visualização do negro na escola porque ela reforça e produz padrões de conduta que

afetam psicologicamente o negro em seu interior. "Mostrar que o negro brasileiro

descende de povos cultos, por vezes civilizados, e que foi aqui, ao longo de cinco

séculos, um organizador incansável, além de criador permanente da beleza"

(Santos, citado por Lopes, 1990: 153).

É importante que professores e pesquisadores reformulem os seus currículos,

reconhecendo e respeitando as diversidades étnica e cultural do povo brasileiro; é preciso

que haja alterações curriculares incluindo estudos sobre os negros, dando outro enfoque

à participação sócio-econômico e cultural na sociedade brasileira. Segundo Lopes, várias

tentativas já houve neste sentido, não se têm conseguido efetivar por causa da

insuficiência de conhecimentos da parte dos professores sobre esse assunto. Para ele,

essa ignorância pode ser explicada como sendo cognitiva, mas também pode se dar como

conivência, um mecanismo que descompromete, tira a responsabilidade diante de uma

questão social tão polêmica. Por outro lado, tem outra explicação:

Essa ignorância acerca do negro não é apenas por falta

de interesse e de conhecimento. É também decorrente da visão

deformada da trajetória da população negra no Brasil que fora

vista através da perspectiva de que verdades e virtudes

consagradas sempre foram e continuam sendo brancas.

Acreditamos que todo conhecimento, saber, consciência e a

ignorância portam conteúdos carregados de vivênciasplenas de

sentido. Dessa forma, a ignorância seja ela cognitiva ou

convencional está marcada pelos determinantes sociais e pela

maneira como se dá a incorporação do elenco de valores que

cada sociedade fornece a seus membros através de uma
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pedagogia própria. Reconhecem-se os aspectos culturais do

outro, mas não se apercebe que muitas vezes seus preconceitos

são a forma de evidência que reveste seu olhar (Lopes, 1994:

159)

A democratização do ensino não está relacionada apenas ao acesso à escola, mas

às relações que ela constrói ou reforça; passa pela dimensão que a escola tem da

pluralidade de culturas e modos de vida em nossa sociedade; está relacionada ao que ela

veicula ou deixa de veicular - o silêncio muitas vezes funciona como uma eficiente forma

de discriminação. A democratização do ensino passa necessariamente pela contribuição

que a escola traz à cidadania dos diferentes segmentos étnico-culturais. Neste sentido o

Movimento Negro tem muito a como partilhar, a contribuir, pela sua árdua experiência

de luta pela efetivação da cidadania do povo negro, sem deixar de solidarizar-se com

outros grupos sociais discriminados e marginalizados, nos levando a compreender que a

responsabilidade para com os problemas de caráter étnico e, de modo particular, com o

preconceito e a discriminação contra negros, são problemas que solicitam a resposta de

todos aqueles que fazem a sociedade.

Convém ressaltar que o movimento negro nas suas várias

acepções está atuando não apenas na parte filantrópica, mas o

seu caráter é de afirmação étnica e política. Suas manifestações

têm mobilizado a opinião pública não apenas de negro, mas de

todos aqueles que foram tocados pelo caráter humanitário de

sua luta. Combater o racismo agora não é apenas um direito

que atinge a todos os negros, mas um marco que penetrou e

afetou a sociedade, seduzindo muitos brancos que já não se

sentem confortáveis em serem cúmplices da violência e da

brutalidade (Lopes, 1994: 12).

A escola deve assumir um papel na construção da democracia e da cidadania de

todos os segmentos discriminados e excluídos da sociedade. Com relação a nós negros, é

preciso que haja modificações profundas sobre os pontos de vista existentes a nosso

respeito, para que ela não seja apenas um meio de reforçar visões negativas sobre o

negro, mas a sua valorização. Na condução do processo de socialização entre as várias
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etnias está construindo o processo de socialização de maneira mais ampla, pois a escola

não é um lugar isolado do todo social, mas interage com o mesmo, influenciando nos

modos de pensar e agir. Compreendemos a escola não apenas como transmissora do

saber formal, neutro, mas possui intencionalidades subjacentes. Por isto forma opiniões,

constroi ou reproduz determinadas representações sobre os diferentes grupos étnico-

sociais. Não existe meio termo: ou a escola continua reforçando relações racistas ou

busca superá-Ias. O processo de socialização na escola depende das visões existentes

sobre os negros, dos tipos de pressupostos que ela tem sobre as diversas etnias e de

como se realizam as relações interétnicas na mesma. Isto é fundamental para se

determinar as formas de relação existentes na sociedade brasileira. Não que a escola seja

ela sozinha propiciadora de mudanças estruturais, mas, enquanto instrumento de

formação dos indivíduos, deve responder aos problemas emergentes, particularmente os

de caráter racial.

84



CAPÍTULO VII

FAMÍLIAS EGRAS NO TRILHO:

MODOS DE VIDA
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Escolhemos algumas famílias negras do Trilho para realizarmos a pesquisa. A

razão da escolha destas famílias é a existência de uma aproximação entre mim e elas em

tomo do tema de estudo e uma abertura para a realização das entrevistas. São 8 famílias

um total de 17 pessoas. A idade dos entrevistados varia de 20 a 60 anos. As profissões

exercidas entre os homens são de pedreiros (2), mecânico (1) e professor (1). Entre as

mulheres são as seguintes profissões exercidas: lavadeiras (2), faxineiras (2), cozinheiras

(2), cabeleireira (1), mercado informal (1) e desempregadas (3). Entrevistamos as

seguintes pessoas:

• Ana Marinho (26 anos, comerciária, solteira);

• Antonia Cândido Ferreira da Costa (52 anos, dona-de casa, casada);

• Edite Santos da Silva (50 anos, lavadeira, casada);

• Erivaldo dos Silva dos Santos (28 anos, mecânico, casado);

• Francisca Cláudia Marinho (26 anos, balconista, solteira);

• Francisco Manoel da Silva ( 27 anos, historiador, casado);

• Helena Silva de almeida (33 anos, doméstica, casada);

• Idelfonso Felisberto da Costa (54 anos, pedreiro, casado);

• Liduína Oliveira da Costa (29 anos, atendente, casada);

• Margarida Silva dos Santos (60 anos aproximadamente, doméstica, casada);

• Maria Elizabete da silva (20 anos, doméstica, casada);

• Maria Teixeira da Silva (66 anos, doméstica, casada);

• Neide Carvalho Soares (35 anos, lavadeira, separada);

• Osiélia Oliveira da Costa (26 anos, cabeleireira, solteira);

• Paulo Benedito de Almeida (34 anos, mestre de obra, casado);

• Regina Silva dos Santos (26 anos, realiza trabalhos a vulso, separada);

• Sônia Rodrigues dos Santos (26 anos, doméstica, separada).
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Para compreendermos os modos de ser e viver das famílias negras no Trilho

precisamos saber como é o Trilho, como é morar neste espaço e o que se pensa dele; que

determinações são postas às suas experiências cotidianas. A maioria dos entrevistados

mora no Trilho desde o inicio da sua formação, sendo que 5 pessoas nasceram neste

lugar. As lembranças sobre o Trilho, como era, quando lá chegaram, as mudanças que

foram ocorrendo com o processo de urbanização são muito vivas. Não há comparação

em relação ao que era antes e o que foi se tomando depois, mas as falas são no sentido

do acompanhamento ao processo de mudança, uma confirmação do tempo de moradia,

do significado que trouxe para eles. Alguns depoimentos revelam isso claramente:

Quando nós cheguemo aqui, num tinha linha, num tinha nada.

Aqui era mata fechada. Faz muitos anos que eu moro aqui ... mas meus

filhosjá tá tudo grande. Já tenho é neto (D. Margarida).

Cheguei aqui, era só mato. Era mato, mato, moita de mufumo,

mamuleiro, tudo no mundo ... quando cheguei aqui o ônibus só vinha na

Estados Unidos que agora é Virgílio Távora. Só vinha até alí. De lá ele

voltava. O resto num tinha avenida. Só era uma varedinha. Nesses 36

anos fizeram tudo isso aí de prédio né, fizeram tudo quanto é de prédio

que num tinha ( D. M- Jorge).

Aqui de primeiro era bom. A gente tinha muita amiga. Aí nesse

tempo nós era tudo moça, aí a gente fazia assim brincadeira, nós tinha

muita amiga. Aí nós se juntava fazia aquelas fogueira. Fazia aquela

festa. Quer dizer que aí era muito bom né? (D. Edite).

Quando começaram a construir o Hospital Batista. Foi o

primeiro que começaram a fazer foi o Hospital Batista, depois o

Hospital Geral. Aí foi aumentando, né, aumentando. O primeiro prédio

que fizeram foi esses daí, foi os grandes que começaram a fazer. Aí

pronto, aí foi chegando prédio, foi aumentando, foi aumentando, aí ficou

assim movimentado (D. Edite).

Dentre os entrevistados, 8 vieram do interior do Ceará: Itapipoca, Beberibe,

Russas, Aquiraz e outros; 2 vieram doutros estados: Piauí e Maranhão. Essas pessoas

saíram dos seus lugares de origem devido às condições de sobrevivência extremamente
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dificeis. A cidade era vista como uma esperança, um caminho para modificar esta

situação. Não mostram sentimento desesperador mas uma conformação fundada na

crença de que é possível melhorar de vida. O Trilho significou um meio, uma resposta,

uma nova perspectiva para o futuro. Alguns depoimentos revelam o que pensa a maioria.

Minha vida, toda vida foi uma vida boa, graças a Deus, porque

quando viemos para cá, foi quando eu vim trabalhar, com idade de 11

anos. Quando eu vim trabalhar aqui, o papai já trabalhava aqui, já. Aí

eu vim trabalhar em casa de família, ser babá, com 11 anos. O papai

veio prá cá, a família todinha em . Aí foi o tempo que ele trouxe a

família e nós começamos a trabalhar em casa de família, direta mesmo,

como vivo ainda (D. Edite).

Eu vim do município de Itapipoca, né? Lugar chamado Macaco.

Lá vivia de lavrar, né, lavoura né, plantando roçado, colhendo o milho,

o feijão, comendo melancia quebrada nos toco, quando tinha inverno,

quando num tinha era passando fome. E aí, sofrendo um pouco por

água, né, que num tinha, mas depois, graças a Deus, em 58 né, veio a

seca mandada por Deus, Divino Espírito Santo, aí eu vim imbora prá cá,

onde inda tô, com muito prazer. Sofri muito, mas tô satisfeita, graças a

Deus (D. M Jorge).

Eu morava no Piaui, né? Parnaiba, né? A i eu tinha muita

vontade de vir prá cá prá Fortaleza, que eu já tinha uma tia que morava

aqui e eu tinha aquele sonho de sair de lá né, porque a gente era pobre,

né? A lém de ser pobre, a gente inda era mais, né. Então eu queria assim

ajudar minha mãe. Tinha aquele sonho de vir para cidade grande

trabalhar prá ajudar a ela. E tirar ela de lá também, né? Aí eu vim... vim

com 16 anos, trabalhar em casa de família, prá trabalhar em casa de

família. Aí mandei buscar de 11mpor um... veio primeiro minha irmã,

depois meu irmão, depois veio ela, depois a família inteira, aí veio tudo

morar aqui, né! (Sônia).

Porque lá tava uma situação muito ruim, tava difícil lá, nós já

tava tudo crescendo, queria botar a gente, na escola pra gente aprender

88



mais porque achava que lá a gente num ia aprender muita coisa. Aí meu

tio pegou, ele já tava aqui, ajuntou dinheiro e foi buscar a gente.

Primeiro foi buscar meu pai, meus irmãos pequeno, nós era tudo

pequeno, era bem uns 6 pequeno, aí depois foi buscar o resto, assim ...

Foi trazendo a gente de um por um. Aí a gente foi crescendo, depois

botou a gente na escola, começou a trabalhar, porque ganhava pouco ...

(Elizabete).

Alguns depoimentos elucidam como tem sido a forma de viver dos negros que

moram no Trilho, as dificuldades, a luta pela sobrevivência, as resistências negras hoje.

Este processo não afeta o sentido humanitário de suas vidas. Persistem valores humanos

na maneira de serem, de se relacionarem, de conviverem, apesar do todos os problemas

que enfrentam no dia-a-dia. A moradia tem sido um problema central, juntamente com

falta de condições financeiras para satisfazer às necessidades básicas.

Bem, quando eu vim, né, que a minha família vei também trouxe

o resto da família, ela foi morar de aluguel, no também quando foi na

época que eu consegui minha casa, ela conseguiu também, não uma casa

mas um quartim né? mas pelo menos já era alguma coisa, prá quem num

tinha nada né? (Sônia).

Eu morei 6 ano na Aldeota, na Vicente Leite, nas casa dos outros,

né, na sombra das casa dos outro; cozinhava o almoço na sombra da

casa dos outro. Mas era satisfeita, nunca me maldizi um minuto. Sabe

por quê? Porque lá no meu interior eu sofri muito. Carão por água,

bebendo mijo de cururu né, aí eu vim me imbora pra cá, pedi a seca,

Deus amostrou, aí eu vim prá cá, aí eu sofri muito, mais eu sofri

satisfeita né, porque eu pedi. E Deus queria assim .. E aí eu sofri com

paciência ... , nós cheguemo aqui em Fortaleza no dia -I de abril de 1958,

aí morei mais os outro assim um bocado de dia, depois a gente fez uma

casa de palha né, aí fi li morar ... (D. !vf! Jorge).

A minha vida é assim, viver preocupada, trabalhar! Sofri prá

criar eles, tudo pequeno e ele cansado de deixar com fome... depois

comprei esse terreno aqui, viemos pra casa ... Era uma tapera vea de
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taipa quando nós reformemo ela. A i ficou agora grande. A minha vida

graças a Deus num tá muito mal nem muito bem não. Agora aqui tá mais

melhor porque ele às vez vem deixar, às vez num tem. E desde ontem que

tamo cozinhando a pau porque num tem gás. Que é só um tubo de gás!

Tamo Cozinhando nas tauba, agora até o café faz nas tauba pra poder a

gente tomar (D. Margarida).

Quando eu comecei a ler uma caso mais sério que era prá casar

mesmo, fiquei pensando, aonde vou morar eu e a mulher? Ali foi onde

bem dizer eu nasci, né? E eu fiquei ... fiquei doidinho, fiquei a uma parte

que eu lava tentando deixar a mulher, por causa do lugar mesmo ...

porque num tenho canto prá morar ... (Erivaldo).

Morar no Trilho proporciona muitas vantagens como proximidades, facilidade em

termos de trabalho, escola, hospital, comércio e outros, no que diz respeito ao

deslocamento. Os laços criados trazem o companheirismo e a ajuda mútua. A

convivência é boa, apesar dos desentendimentos. Morar no trilho se traduz em segurança

para as famílias, pois é um lugar onde as pessoas se conhecem de muito tempo e onde os

filhos podem ir e vir com uma relativa liberdade. Só se pensa em sair do Trilho se for

para um lugar também central, com uma moradia mais confortável. O Trilho, com todos

os seus problemas, é, na opinião dos entrevistados, um lugar seguro e bom de se viver.

Eu gosto daqui. Do lugar. Gosto muito porque tem muitas

facilidades prá gente. Por um lado. Por outro lado porque tudo que a

gente precisa aqui tem, sempre se tem perto. Tem mais facilidade de

trabalho, quando precisa mesmo de um hospital, supermercado, tudo tem

perto (Helena).

Eu gosto de morar aqui! Porque é uma morada que passa tudo

que quiser tem pra comprar. Não tem dificuldade de ter as coisa. Falta

só o dinheiro, mas tudo passa: é o peixe, é a panelada, é a carne. Tudo

passa aqui. É bom prá se morar. Falta só o dinheiro ... (D. Margarida).

A moradia assim para morar eu gosto, porque é assim um lugar

central de tudo, né? Tudo que a gente quer é perto da gente, num precisa

se tacar, pegar ônibus, procurar alguma coisa que a gente precisa, é
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tudo pertinho. Quanto à moradia eu gosto, né, porque apesar de ser

muito criticado o bairro, né, o povo chama de favela, num sei o que, mas

eu adoro! Existe lugares piores mas, aqui é bom, de se morar. Num

tenho nada contra não (Cláudia).

A gente sabe que o Trilho tá sendo valorizado, né, agora. Que a

gente sabe que aqui é uma área nobre, né? Aldeota, muitas lojas ... E

esses homenzão que tão botando aí 110 poder pra governar, né, o país, o

estado, é só gente importante que só quer fazer a cidade turística, né?

Pro povo, o povo fora. Tem um projeto de avenida pra passar aqui,

nesse lado, então é provavelmente que esse ano nós sai. Tamos só

esperando mesmo sair ... Então a gente bota isso na idéia, a gente num

quer sair mas é o jeito. É obrigado a sair! (Sônia).

Hoje eu, graças a Deus, eu acho que eu num sinto dificuldades

nenhuma aqui. Eu num sei. Aqui é um lugar muito bom. Tenho de tudo,

né? Eu tenho muito amigo, graças a Deus, todo mundo gosta de mim. A

minha casa é muito bem visitada ... Eu adoro aqui. Se eu for sair daqui

eu morro de chorar. Que eu gosto muito daqui. Num vali dizer: "eu num

gosto daqui ", Eu gosto! Eu gosto muito daqui (Jvf-Jorge).

Dentre as pessoas entrevistadas, 1 nunca foi empregada, 1 trabalhou 37 anos

numa casa de família, sem ser remunerada; 3 tiveram somente 1 experiência em emprego

e "tiveram de deixar" para casar, 2 mulheres sustentam a casa sozinhas com o seu

trabalho. Dentre os homens, todos começaram a trabalhar cedo. Com exceção de 1,

todos sustentam a casa juntamente com o ganho das esposas. Nestes casos, não existe

objeção por parte do esposo da mulher trabalhar fora, além de que, as carências reforçam

esta necessidade. Entre as mulheres com experiência em emprego, 1 se encontra

desempregada por não conseguir emprego, 2 porque precisam cuidar dos filhos enquanto

o marido vai trabalhar; 4 trabalham avulso como lavadeiras, faxineiras, cozinheiras; 2

trabalham por conta própria, de manicure, cabeleireira e banca de lanches. Há uma

dificuldade de inserção no mercado de trabalho e quando se consegue emprego é sempre

dentro de um nível de exploração muito alto, sendo que muitos preferem ou são

obrigados a buscar outras alternativas de sobrevivência. Os que trabalham fora, os que
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de alguma maneira estão com um emprego mais fixo têm em comum a dureza das

condições sociais de trabalho e o baixo nível salarial que não ultrapassa 2 salários

mínimos e parecem se "sujeitar" porque não conseguem outras alternativas que superem

este nível. Há uma aparente aceitação como se não houvesse possibilidade de experiência

no trabalho, exercendo as mesmas funções. Há presença de conformismo. Por outro

lado, parte dos entrevistados mudaram de empregos ou sub-empregos à procura de algo

melhor que tenha a ver com suas aptidões e também porque não se deixam explorar. Os

depoimentos expressam essa variedade de experiências.

Nunca trabalhei fora, acredita? Assim quando eu era moça,

raspando mandioca, esses serviços assim do interior era bom. Raspando

mandioca, fiando. Essas coisas assim é bom. Mas assim de roçado eu

nunca dei valor. Roçado eu tinha preguiça. Mas trabalhar mesmo assim

prá fora eu nunca trabalhei não (!vf- Jorge).

Cresci, fi'; crescendo mais, trabalhei um horror de tempo na

comade Heloísa, saí prá me casar. Trabalhando nas casa de famia.

Fazendo comida, trabalhando em casa de famia, cozinha. Cozinhei até

prá comandante de navio. Fazer churrasco, fazer farofa com cebola,

manteiga prá eles comer. Passei 8 ano lá. Saí prá me casar (D.

Margarida).

Trabalho, quando era mais nova, até quando eu cheguei aqui

nessa casa ainda trabalhava. Trabalhei 2 anos naquele colégio que era

Doroteias, trabalhei 2 anos. Cheguei aqui ainda trabalhava lá. Aí foi

que eu conheci o pai do meu menino que era motorista, aí ele me tirou

do trabalho... Lavava classe, banheiro, era geral, faxina geral. Meu

salário naquele tempo era mixaria. O único trabalho que eu tenho de

carteira assinada (Neidinha).

O meu trabalho que eu trabalheifora aUno Bifê da Nanci... fazer

doce, fazer salgadinho, coxinha, pastéis ... Trabalhei ali, já passei uns 5

anos, trabalhando ali, só avulso... (Elizabete).

Eu comecei trabalhar bem cedo, porque minha mãe morreu eu

tinha 3 anos, então quando eu fiz 6 anos, saí de casa. Então eu já
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comecei a trabalhar. Comecei a trabalhar desde lá do interior, aí vim

prá cá. Continuei trabalhando, então eu comecei a trabalhar assim em

casa defamília, comecei a aprender a cozinhar... (Helena).

Eu vendia o que? Eu procurava vender cigarro, vendia

bronzeador, tá entendendo, até chegar determinado local que eu passei a

trabalhar de galego mais um cidadão que morava lá perto de casa. E ao

passar do tempo, eu fui trabalhar na construção civil... e o serviço era

duro, o serviço era pesado, mais eu tinha em mente uma coisa que eu

tinha que superar, entendeu? Eu tinha que superar aquele trabalho, eu

tinha que resistir ele, porque pensava em casa entendeu, eu pensava em

casa, como porque eu sabia que tinha a minha mãe e tinha minha irmã,

não tinha mais pai, porque meu pai quando euperdi ele com 10 ano, prá

mim eu perdi tudo né, na época euperdi tudo, porque o pai que eu tinha,

eu amava mermo, como minha mãe também ... Na época era um trabalho

duro, que eu chamo que é quebrar laje de concreto, entendeu? Era um

negocio mermo pesado mermo, só agüentava mermo quem era home prá

trabalhar e eufiquei nesse trabalho, trabalhei bastante, mas superei... E

ao passar do tempo, pela graça de Deus, a misericóridia de Deus eu

vinha trabalhar de pedreiro né, comecei a trabalhar de pedreiro... Ao

passar do tempo Deus me concedeu o que abrir minha memória, tá

entendendo, e me dando graça para que eu fosse o que? para que eu

fosse mais além daquela profissão de que eu estava e eu sempre lutava

pelo objetivo que eu tinha... Hoje eu sou mestre de obra, consegui o

objetivo que eu queria, tá entendendo, e eu dou graças a Deus (paulo).

Comecei a ter uma profissãozinha boa, ganhar dinheiro mesmo,

mecânico de bicicleta, que ganha dinheiro mesmo. Ai passou um tempo

numa boa, depois passou um tempo numa pior porque quando eu

comecei a ter limas dificuldades. Agora, graças a Deus, arranjei um

emprego agora, espero quefique numa boa... eu totalmente eu gosto do

meu trabalho. Gosto bastante, que o trabalho exige muito a cuca, que

meu trabalho é bastante pensado, porque nosso trabalho é com peça

importada, bicicleta importada, né? Tem que regular uma coisa, afroxar
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outra, tudo mais, tudo com pouco de pensamento, você tem que pensar

bastante. Aí eu gosto porque mexe muito comigo, acho que nessa parte

eu gosto do meu trabalho, né? Eu totalmente eu tenho que ficar

satisfeito porque tô ganhando 1salário e meio, né? Num é essas coisa

toda, né, mas dá prá viver. Carteira assinada. Dá pra viver (Erivaldo).

Quer dizer que aí eu continuo uma vida, assim, né? Uma vida

assim pesada porque eu tenho vontade de trabalhar; eu não tenho

vontade de viver trabalhandoporque eu me acho muito cansada. Mas eu

olho que eu tenho muitas coisas prá mim comprar, tenho minhas coisas

prá receber, e só o ganho dele não dá não; eu tenho de trabalhar prá

poder comprar minhas coisas. Já tem esse minino né, que eu tenho de

bater o colégio dele todo dia (D. Edite).

Depois eu engravidei do 2º filho, a mesma vida, a vida assim de

agoniada e eu sempre trabalhando, sempre dando o duro. Sempre

trabalhava de 2ª a sábado; quando chegava no final de semana num

podia contar com ele prá nada, sempre eu era o homem e a mulher de

casa... Aí eu resolvi deixar. Ficar com 2 filhos, assumir sozinha e até

hoje, né, eu assumo com muito sacrifício, trabalhando na vida dura que

a gente tem. E hoje eu vivo assim nessa vida, né? Mas eu pretendo

melhorar mais minha vida, né? (Sánia).

Quando indagadas sobre as relações de trabalho, manifestaram ter consciência da

exploração e de maneiras diferentes reagem a ela: contrapondo-se, determinando quanto

vão ganhar (no caso das que trabalham como diaristas) ou não aceitando imposição

como extrapolar o horário de trabalho ou os serviços. Quando se percebem explorados,

mudam de firma, pedem demissão ou buscam algo alternativo. Não podemos falar neste

caso de subserviência total às condições de trabalho impostas.

Era panificadora. E lá o balcão que a gente ficava, tinha que

atender na parte do pão, na parte de confeitaria, na parte de salgados,

um monte de coisa, só na seçã do pão... Não, num dava de jeito nenhum.

Aí desisti e tô na barraca... Em pé direto. Sabe o que é você chegar e

começar a fazer as coisas e não ter direito nem de beber água? Era
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direto, assim que nem uma máquina, faz uma coisa, faz outra, aí "puxa

vida, eu não sei se vou aguentar não ... ", Queria que a gente trabalhasse

direto, o dia todo e a carga de trabalho era muito grande. Eu comecei a

pensar: "menino, eu acho que isso num vai dar certo não, porque eu

trabalho na barraca e o que eu ganho no dia da barraca, eu tenho que

trabalhar uns dois meses para puder ganhar, então eu prefiro ficar na

barraca na barraca e eu fico a semana em casa, ajudando em casa do

que tá num negócio desse me explorando (Cláudia).

A gente tava o que, trabalhando, pagando prá trabalhar porque a

gente trabalhava a semana inteira, nesse corre-corre, estudando e tudo,

aí quando chegava no final de semana, a gente tinha que pagar o

almoço da semana e o dinheiro do ônibus. E o que sobrava prá dar prá

gente? Nada. Aí a gente também isso, viu as condições dele, que ele não

tava oferecendo nada prá gente. Aí cê quer saber duma coisa? Eu vou é

embora logo desse negócio ... num tá dando lucro mesmo! A gente vai

servir prá pagar prá trabalhar! Aí nós saímos (Liduina).

Quando eu quero aumento, peço. Como agora pedi aumento a

tudim. Tem uma que chora um poquim, as outras num chora não (Edite).

Contudo, observamos que há uma reprodução dos papéis que são determinados

para negros na sociedade brasileira: as mulheres devem ser cozinheiras, faxineiras,

lavadeiras. Às vezes, estas funções são realizadas duplamente: durante a semana

trabalham de faxineiras e no final de semana de lavadeiras. Entre os homens o quadro se

repete. Dos 4 entrevistados 1 é mecânico e 2 são pedreiros. Mas tanto entre os homens

quanto entre as mulheres há os que conseguiram exercer outras funções (atendentes,

comerciárias, educadores). Estes atingiram um grau mais elevado de escolarização que

Ihes possibilitou outros tipos de trabalho, porém, mantêm uma remuneração muito baixa

e uma instabilidade acentuada neste âmbito. A busca de outras funções está relacionada

com os graus de valorização e autoestima e com o leque de possibilidades presentes ou

ausentes.

Quando indagamos sobre a escolha de uma profissão, se houvesse oportunidade

de escolha, a maioria não foi muito além do nível profissional das funções que já
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desempenharam. Isto nos leva a concluir que a falta de possibilidades concreta para

exercer outros papéis e a não vivência desta experiência não alimenta expectativas novas;

por outro lado, há uma assimilação daquilo que é introjetado como sendo os papéis

ideais para negros. Há um problema de auto-imagem, pois não se vêem assumindo papéis

que fogem destes parâmetros. São poucos os que pensam diferente, que acreditam nas

suas capacidades para quaisquer papéis e que buscam concretizar seus ideais, até porque

de modo algum é fácil devido às barreiras que lhes são impostas. Os demais permanecem

quase sempre no mesmo patamar, seja pelo medo e insegurança ou até mesmo pela

introjeção de incapacidade, seja devido aos empecilhos que encontram ao longo do

caminho, as diversas portas que lhes foram fechadas.

Ave Maria, assim em casa de família, em restaurante. Sou louca

prá trabalhar em restaurante. Aí vai de manhãnzinha, de noitizinha vem

prá casa e folgar no sábado e no domingo ah! Eu sou louca! (Neidinha).

Eu já trabalhei em casa de família; lavava roupa, engomava,

faxina também do mesmo jeito; fazia tudo lá... Eu queria copa, só prá

arrumar a casa. Doida prá arrumar casa (Regina).

Eu gosto muito de cozinhar. É o meu ponto fraco mesmo é

cozinha. Prá cozinha, minha, fia eu dou ... gosto. Adoro cozinha! Num sei

assim fazer outra coisa assim ... Só mesmo só dou prá cozinha. Foi prá

cozinha, tá comigo. Gosto muito (Antonia).

A tualmente eu tenho que escolher minha profissão mesmo de

mecânico. Concerto de bicicleta. A outras profissões eu tinha de recorrer

a de auxiliar de eletricista. Porque auxiliar de eletricista ele, num canto

que sejafixo mesmo, dá pra ganhar mais que o trabalho de mecânico. O

de mecânico só ganha mais se eu trabalhasse prá mim mesmo

(Erivaldo).

O meu sonho mesmo é fazer um curso de culinária completo e

montar um restaurante prá mim. Eu tenho esse sonho (Helena).

Auxiliar de professora. Sei lá, porque deve ser bom a gente dar

orientação pras crianças, né? A gente dá mais atenção.: Dar, como é
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que se diz, mostrar as coisas que é boa que é ruim prá eles, né, eu acho

que é bom (Elizabete).

Logo no início eu pensava em tentar vestibular, fazer faculdade e

o meu desejo era ser dentista odontológica. Aí desisti, né, eu vi que num

dava, era uma coisa muita complicada e tinha essa: ou estudava ou

trabalhava. Mas só que prá tá estudando, tinha que ter uma pessoas prá

dar o reforço dentro de casa, né? E a gente praticamente num contava.

Com nosso pai, porque ele era doente, e já num tava assumindo que nem

ele assumiu a gente na infância ... A í, parei, né? Só trabalhando prá

ajudar em casa (Cláudia).

Olha, há muito temp eu diria que professora. Mas hoje em dia eu

acho que eu não tenho essa paciência com isso não. E uma coisa que eu

sempre quis foi ser psicóloga. Sempre me chamou muita atenção assim a

convivência com as pessoas. Ver como as pessoas agem, entendeu? Em

determinadas situações ... trabalhar com gente! Ver o que as pessoas, o

que passa pela cabeça das pessoas, o que elas sentem. É uma profissão

das quais que eu posso nem fazer, posso até não fazer, mas se eu não

tiver oportunidade (Liduina).

Em termos de profissionais eu almejo fazer enfermagem, né, que

é uma coisa que eu sempre quis fazer , concluir os estudos e fazer

enfermagem. Num é uma coisa assim que você quer fazer só porque vê

outras pessoas fazer e você gostar. A té um certo tempo eu achava que

talvez fosse isso, né? Mas não, eu comecei a observar, a analisar dentro

de minha cabeça o que é que eu queria fazer mesmo e percebi que

realmente eu gosto de enfermagem. Então é isso que eu pretendo fazer

.né terminar o 2º grau, fazer dentro do curso profissionalizante e depois

tentar o vestibular e fazer enfermagem. É porque também dentro da área

de enfermagem eu já almejo outras coisas dentro da área de

enfermagem. Pode já ajudar dentro do trabalho da gente, trabalhar

assim uma determinada, lima coisa específica, uma especialidade que

vou descobrir no decorrer do curso, o que que é, entendeu? (Osiélia).
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Os sonhos estão bastante relacionados com as carências. Sonham com uma vida

menos dificil, sem riquezas, sem luxo. São sonhos simples que em países mais

democráticos pareceriam fáceis de se realizar, enquanto no Brasil são uma quimera; algo

que os pais não puderam ter e nem dar para seus filhos e esperam um dia poder ter um

futuro mais promissor e oferecer uma vida melhor para os seus pais. Depositam-se

esperanças nisto. É por isso que os pais e mães investem na educação escolar dos filhos,

porque acreditam que pode ser que estes estudando mudem as circunstâncias. Os sonhos

centram mesmo é na moradia. Apesar de gostarem de morar no Trilho, de verem

vantagens e facilidades, sofrem vários problemas como a falta de espaço, de esgoto e

instabilidade por causa da constante ameaça de serem despejados de lá. Os sonhos são

algo que move-os, mantém-nos esperançosos de um futuro melhor e estão em relação

com as expectativas que cada um tem de si mesmo e do mundo que o cerca.

Num sei. Eu só sei eu trabalhando e comprando um barraco prá

mim. Eu tenho muita vontade, tanto que eu peço a Deu que eu arranje

um emprego nem que seja pelo menospra eu comprar nem que seja um

barraquinho (Regina).

Ah, minha fia, tô com sonho na cabeça que é a Tele-Sena.

Compro direto. Vou sair daqui do Trilho. Comprar uma casa mais ou

menos, que meu sonho é sabe o quê? Umaduplecquinha... (Neidinha).

Hoje eu queria assim arranjar assim um cantim bem longe, onde

tivesse só o meu cantim mesmo, sabe? Ficar em casa, com as porta

fechada com meus filhos. Assim um canto que tivesse bastante espaço,

entendeu? Queria assim um canto onde tivesse só a casa da gente mesmo

com um espaço bem grande prá eles brincarem bastante nos pés de

planta. Ah, meu Deus! (Elizabete).

E outro sonho é um dia eu ter minha casa, do jeito que eu quero,

bem grandona, uma casa grande com quintal, prá criar minhas

galinhazinha, fazer meus canteiro, prá tentar fazer meus canteirim de

verdura, meujardim ... O meu sonho é esse aí, ter uma casa bem grande.

Aí eu realizo o meu sonho. Se Deus quizer! Tem minha casa aqui. Minha

casa é muito boa, quero muito bem minha casa, mas eu quero ir prá
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plantar pé de bananeira, de coqueiro. Se Deus quiser ainda vou ter

(Antonia).

Aí, eu sonho tanta coisa boa! (risos). Eu sonho com tanta coisa

boa. O maior sonho que eu tenho na minha vida... é ajeitar minha casa

e assim um meio de viver dentro de casa, sem precisar trabalhar, e ter

minhas coisas em casa, o suficiente prá mim...sem precisar deu

trabalhar! No dia que eu quiser comprar uma coisa ter aquele dinheiro

prá mim comprar,sem precisar de manhã ter aquele correria que eu

tenho. Me levantar de madrugada prá deixar as coisas feita prá ir

trabalhar! Porque a pessoa se levanta 5hs como eu me levanto, de 5 é a

correria até às 7 dentro de casa, prás 7 sair, eu vou trabalhar já

cansada! Aí chego em casa 5 e meia, lá se vai eu correr até 10 hs da

noite, aí quer dizer que é uma vida cansada. Eu tinha vontade assim deu

viver dentro de casa, sem precisar trabalhar (D. Edite).

Meu sonho é assim, eu quero sempre eu tenho ambição de

melhorar de vida, mas não querer ser rica não! Encontrar um.

companheiro prá mim, né, que me entenda e viverfeliz com meusfilhos e

ter uma vida normal, uma vida assim... não como essa vida muito

corrida... até um trabalho melhor do que esse, né? Que possa assim

chegar um feriado e eu fique em casa, eu não ter que trabalhar nos

feriados e possa dar atenção a meusfilhos né? (Sônia).

Ai, minha fia, eu sonho tão alto! A gente num sonha mesmo alto,

né? Com coisa boa né? Porque a gente nunca deve pensar assim, em

coisa ruim, assim: "ai, meu Deus do céu, amanhã vai tá muito mais

difícil. " Não, a gente deve pensar assim: "ah meu Deus do céu, amanhã

se Deus quiser amanhece mais fácil, né. " Aí por isso eu penso que um

dia a gente vence na vida, né? Eu já tô velha é, mas... eu num penso que

um dia num venço na vida não. Eu penso que venço. E os meus filho

também tão novo ainda né, são jovem, né, vão vencer na vida, se Deus

quiser! (JvP Jorge).
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Eu não tenho sonho de nada porque na peleja de serviço meu

Deus! Espero a minha saúde, né? Mas negócio de coisa daqui prá frente.

Faz é tempo que pelejo com a minha aposentadoria, num tá essas coisa,

né? (D.Margarida).

Ah! sonhos são muitos. Também ninguém paga nada! Pode

sonhar, viu! O sonho é ter sempre uma vida melho, né? Isso é que eu

acredito que todo mundo sonha. E o que num sonha é porque nem prá

issopresta, prá sonhar viu? (ldelfonso).

O meu sonho... meu sonho é ter minha casa, né? Ter minha casa

muita ampla. Num é totalmente ampla demais não, porque o caboco

morando nas casa dos outros é muito ruim. Eu tô morando num quartim

desse daqui, mas num é meu. E eu, como falei, é chegar em casa, né?

Chegar em casa e ser recebido com a mulher e meus dois filhos, não sei

se amanhã 011 depois vou ter outro filho, né? E o sonho que eu tenho é

serfeliz mesmo. Meu sonho que eu tenho num é muito egoísmo não. Meu

sonho é simples mesmo. Só serfeliz mesmo. Serfeliz totalmente e não ter

problema financeiramente. Só ter minha casa, ter empregofixo e ganhar

bem, só. Só isso que eu gosto mesmo, o meu sonho. E quando precisar de

alguma coisa eu ter prá comprar né? Mas se Deus quiser, vou realizar

meu sonho, se Deus quiser! (Erivaldo).

Eu num tenho esse sonho de querer ser rica nem nada, mas eu

quero viver bem, né? Poder viver sem... puder viver sem precisar desse

negócio de riqueza. Ter tudo que qualquer pessoa poderia ter e na

verdade não tem, né? Porque é o que a gente vê que todo o povo

brasileiro deveria ter uma vida melhor, mas a situação é precária e a

gente vê que num dá mesmo. Mas meu sonho é puder viver bem. Bem,

bem, bem mais bem do que eu vivo (Cláudia).

A vida das famílias negras do Trilho é idêntica à vida dos negros no Ceará e

outros estados do Brasil. Em termos objetivos: moradia em condições pobres, baixos

salários, profissões tidas como menos importantes, saúde e escola públicas, necessidade

de casa própria em condições mais confortáveis. Morar no Trilho traz algumas
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vantagens, mas não oferece o essencial para seres humanos e não soluciona as carências

existentes no cotidiano. Em relação à vida que levavam no interior do Ceará ou em

outros estados melhorou no sentido de encontrar trabalho, de estar próximo das

facilidades da cidade, o que não quer dizer ter acesso a estas facilidades, pois não

possuem uma renda que proporcione a aquisição das mesmas. Vive-se em função das

primeiras necessidades e precariamente: faltam alimentação, saúde, educação e trabalhos

adequados. Por outro lado, o Trilho não Ihes pertence, apesar do tempo que moram

neste espaço. A moradia é um problema, pois há instabilidades constantes; sempre

aparecem ameaças de despejo. Em termos salariais, o nível é muito baixo, não

ultrapassando 2 salários mínimos. Devido à necessidade de melhorar a renda da família é,

freqüente começar a trabalhar mais cedo, pois para poder haver condições mínimas de

sobrevivência é preciso que todos trabalhem. Mesmo assim não ultrapassa 3 salários

mínimos. Não se tem oportunidade de escolher quando, onde e em que trabalhar, mas

trabalha-se naquilo que se encontra com mais facilidade. Trabalhar significa não um meio

para a realização pessoal, mas uma necessidade compulsória. Não se deseja trabalhar

durante muitas horas e nem durante a adolescência e velhice, mas, se o fazem, é porque a

necessidade obriga-os.

Não existem famílias brancas no Trilho, mas famílias negras e mestiças. O nível

econômico entre os dois grupos é semelhante. Analisando a realidade deste local,

poderemos encontrar um leque de variedade maior em termos profissionais entre os

mestiços, mas o tipo de moradia e a escola que freqüentam são os mesmos, devido ao

nível salarial que é equivalente. A diferença fundamentalmente entre a vida de negros e

mestiços no Trilho se dá através das barreiras sociais que são muito mais freqüentes

entre aqueles. Percebemos que muitos mestiços são estigmatizados por serem

identificados como negros. A estigmatização dirigida aos considerados negros é bem

mais acentuada, gerando em certos casos o isolamento em relação a eles. Contudo, só

podemos falar com segurança maior sobre as famílias negras as quais entrevistamos.

Seria necessário um estudo mais abrangente no Trilho para que pudesse ser mais precisa

com relação às semelhanças e as diferenças vivenciadas pelos dois grupos no que diz

respeito às colocações sociais, as interrelações entre si e entre outros grupos nos vários

espaços da sociedade, os papéis fundamentais que ocupam no âmbito econômico e

político.
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o quadro mostra a presença da exclusão social em relação às famílias negras, no

Trilho, a falta de direitos essenciais como trabalho, saúde, educação e moradia em

condições decentes e de formas desejáveis. Há reprodução dos papéis sociais impostos

ao povo negro no Brasil e as barreiras impedem que se diversifiquem as experiências

profissionais. Os sonhos dos moradores negros do Trilho expressam essa reflexão.

Sonham com coisas sempre relacionadas às suas condições de sobrevivência, às

carências e o desejo de um futuro melhor, com um pouco mais de conforto. Veremos no

decorrer do trabalho como os modos de vida de famílias negras no Trilho estão em

relação às formas como somos vistos no Ceará, às manifestações racistas que aparecem

na identidade negra e como a escola reproduz todo o processo de exclusão e negação

dos negros no Ceará e no Brasil.
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CAPÍTULO VIII

SER NEGRO NO CEARÁ
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A historiografia e a sociologia cearenses têm sido produzidas a partir de uma

visão etnocêntrica, desconsiderando-se a história do povo negro no Ceará ou estudando-

a com enfoque no passado escravista, sem devida abrangência. Construiu-se um

discurso sobre a inexistência de negros no Ceará e a universidade não o desvela, pelo

contrário, acaba por reforça-I o, já que não o enfrenta de forma crítica. Este discurso

falseia o real ao desconhecer ou não dar conta da presença negra no Ceará. Subjaz a

intenção de tornar a população negra "invisível" e marginalizada. É um discurso

ideológico dos grupos dominantes, discursos contraditórios com a realidade, pois, se não

existisse negros neste Estado, não haveria necessidade tão sistemática de reafirmar este

pensamento. Outra, se não houvesse negros, o imaginário coletivo não seria tão forte em

termos racistas. Isto é uma observação empírica.

Por outro lado, os historiadores que contestam a dominação se limitam a analisar

os problemas sociais usando como referencial a luta de classe européia onde não havia

diferenças étnicas, não levando em conta outras formas de dominação presentes na

sociedade brasileira, como a dominação étnico-cultural, os racismos e os seus

desdobramentos; ou não fazem a relação entre os problemas de ordem classista e racista.

Num primeiro momento se contrapõem ao pensamento dominante, mas não vão muito

longe no sentido de apontar os problemas de racismo promovem a exclusão social e

política do povo negro.

Não percebendo ou não dando importância social aos problemas raciais com

que nos deparamos no cotidiano e as multifaces dos mesmos, não há como confrontá-Ios

e superá-Ios. O que subtendemos nesta forma de pensamento é a noção de que os

problemas com os quais os negros se deparam só existiram no passado no período

escravista e que foram solucionados com a abolição. Por outro lado, reflete a concepção

do negro como um objeto de estudo, não pensante, como um subterfúgio, uma maneira

de resguardar-se, de não se envolver com algo de tamanha gravidade que são os

problemas raciais e as conseqüências nefastas para todo o povo negro. Demonstra o

nível de assimilação da Ideologia da Democracia Racial. No Ceará, esta ideologia funda-

se na concepção de que as relações raciais no período escravista foram brandas, havendo

harmonia racial entre as partes envolvidas no processo de escravização. É oportuno

desmistificarmos esse pensamento que traz embutido a ideologia da passividade do

escravizado negro em nosso Estado.
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D. José Tupinambá da Frota transcreveu João Brigido

nesse tema. Disse o Jornalista que o escravo no Ceará não

conheceu eito e a senzala dos latifundiários sulistas. Entretanto,

a meu ver, isso não empana a realidade do castigo corporal. O

próprio D. José Tupinambá da Frota fez referência a alguns

corações endurecidos pela maldade, senhores que mandavam

flagelar seus escravos e depois 'retalhar-lhes as nádegas e

sobre as feridas punham sal aumentando indizivelmente as

torturas, que padeciam 'aqueles indefesos cativos. Muitos

enforcavam-se para abreviar os sofrimentos e ainda há em

sobra quem possa repetir os nomes dos dois senhores,

verdadeiros verdugos que, assistindo aos açoites, tomavam o

pulso de infeliz escravo e desapiedadamente diziam: Aguenta

ainda tantas relhadas! (Alves, 1994: 92).

Tal pensamento baseia-se na idéia de que as relações escravistas no Ceará eram

cordiais, levando em muitos casos e ao compadrio e um tratamento familiar entre

escravizadores e escravizados, Questionamos este tipo de pensamento porque o

escravismo em si já carrega a imposição, a violência e depois pela sua própria essência é

um sistema desumano, onde o escravizado não é tido como pessoa, mas como

semovente. Portanto, não torna possível, a partir deste pressuposto, uma relação

respeitosa e igualitária entre escravizadores e escravizados, Os fatos mostram que no

Ceará isso é uma construção ideológica que busca dar outro caráter às relações

interétnicas vivenciadas neste Estado, criando uma imagem falseada destas relações para

justificar a suposta harmonia racial e a ausência de racismos. Os exemplos evidenciam o

que acabamos de afirmar.

O inverso foi o dono do engenho Jaçanã, DI'. Jerônimo

Cabral Raposo da Câmara (DI'. Loló). O historiador Luís da

Câmara Cascudo retratou-se: 'Sua escravaria revirava as feiras

agredindo, insultando, depredando, furtando, sem que o amo

desse a menor palavra de admoestação. Repetidas as queixas, o

Doutor Loló deliberava, indignado, castigar severamente o

negro apontado como causador das tropelias. Ia com o feitor
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escravo para um lugar deserto. Mandava amarrar o negro a um

tronco de coqueiro, debaixo de vociferações e ameaças

terríveis: "Você vai ver, negro desgraçado, o que é castigo!

Está pensando que perdôo, negro miserável? Você nunca mais

esquecerá essa lição, moleque!' O escravo aterrado fechava as

olhos, esperando a chuva de chibatadas. Preso o condenado, o

Doutor Loló entregava o 'bacalhau' de couro cru ao feitor e

ordenava: "Dê cinqüenta lambadas nesse danado!' O feitor

erguia o chicote e dava as cinquenta vergalhadas... noutro

tronco, bem distante do negro. E enquanto durava o inocente

castigo o Doutor Loló ia berrando: "Pense aí, moleque infeliz,

se essas chibatadas fossem nas suas costelas! Pense como

ficava seu lombo, cachorro preto! Dê com mais força Feitor

(Alves, 199-1:93).

Não seráfora de propósito lembrar aqui de execução por

enforcamento, no Ceará, de alguns cativos, cabendo maior

destaque a dos pretos autores do hediondo crime do brigue-

escuna "Laura 2ª ". proveniente do Maranhão com destino a

Pemambuco, os quais, em junho de 1939, assassinaram quase

todos os membros da tripulação, deram com o barco à praia do

Arapaçu, em Aquirás, e foram justiçados a 22 de outubro

seguinte, em Fortaleza, no então Largo da Pólvora, hoje

Passeio Público. Outros escravos padeceram a morte de fôrca,

por delito contra o senhor. Abatido por um dêles, morreu

Antonio Moreira Gomes, o negociante mais rico de Fortaleza,

em seu tempo, e ao qual se devem o desenvolvimento do plantio

de algodão no Ceará e o início do comércio cearense com a

Europa, diretamente (Girão, 1969: 45).

Como podemos ver, as relações raciais no Ceará não foram harmônicas, nem o

escravizado passivo. Uma outra construção teórica é da existência de poucos negros

escravizados nesse Estado, que depois resultou na inexistência. Alguns argumentos são

preponderantes para justificar essa idéia: o Ceará tem poucos negros porque a presença
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do escravizado negro nesta província foi menor que em outras províncias vizinhas; o

Ceará ocupou um papel secundário na economia colonial e sua contribuição maior foi na

pecuária. Omite-se a presença negra em outros setores da economia, como por exemplo,

a produção do açúcar, do algodão, do tabaco, da extração de ouro e outros. Outra

justificativa para a existência de poucos negros no Ceará no periodo colonial são as

sucessivas secas ocorridas no Ceará que dizimavam parte da população e provocavam o

embarque de escravizados para o sul do país:

E não é de subestimar que em 1845-46 sofreu o Ceará

terrível sêca, de cujos efeitos o historiador Théberge dá

testemunho pessoal: O comércio que se alimenta, na província,

do produto do gado e dos animais cavalares sofreu um abalo

irreparável; as casas de negócio, não recebendo dos

compradores os produtos das suas vendas, também não

puderam cumprir seus tratos e afinal quebraram. Além disto,

grande parte da escravatura da província foi vendida para

remir as necessidades dos seus possuidores sendo exportados

para outras províncias do Império; o que deu causa a definhar

ainda mais a pouca agricultura nela adotada (Girão, 1969: 50- ---
51).

Em relação à quantidade de negros existentes no Ceará durante a escravatura, há

muitas controvérsias nas informações dos historiadores e nos dados dos censos. Um

dado importante é que negro torna-se sinônimo de escravo. Os censos geralmente não

usam o critério cor e origem negra para quantificá-los, mas o critério de ser escravo, não

levando em conta o número de alforrias, nem as leis de emancipação, como a Lei do

Ventre Livre, por exemplo. Quando conta a população negra somente como escrava ela

tende a ficar reduzida e quando leva em conta também os libertos, descendentes de

africanos escravizados, tende-se a aumentar a porcentagem de negros.

No seu Le Métissage au Brési/, Artur Ramos, colhendo-os da

Pandiá Calógeras, põe em destaque dados estatísticos

publicados pelo conselheiro Antônio Rodrigues Veloso de

Oliveira, em 1819, segundo os quais o Ceará tinha 201 710
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hab., sendo 1-15 731 livres e 55 -139 escravos, ou seja, 27,6% a

percentagem ... Por sua vez, êsse cômputo não contém exatidão,

visto como cálculo de 1870 orçava em 25 727 a gente escrava e

o censo geral de 1872 fixou-se em 31 913 (J -I 9-11 homens e 16

972 mulheres), já bem abaixo dos números aceitos pelo Senador

Pompeu, no Ensaio Estatístico, isto é, 35 -1-11 em 1860

(Girão, 1969: -18--19).

o "Mapa dos habitantes da capitania do Ceará Grande em 1808" registrou uma

população de 125.878 habitantes, assim distribuída:

Brancos 43.457 34,5%

Índios 12.383 9,9%

Pretos 23.444 18,67%

Mulatos 46.594 37,0%

Não foi especificado o "estado" de livres ou escravos. No

tocante à condição mulato especificada no documento original,

sabendo-se das dificuldades que oferece na prática sua

definição exata etnicamente, supomos estar nele compreendido

o tipo mestiço. A maior concentração de pretos, nos dados

existentes nesse mapa, ocorria nas Vilas de Aracati, 3-1%;

Aquirás, 31%; Crato, 30%; Campo Maior (Quixeramobim),

26%. .. Minucioso recenseamento realizado quando governava

Manoel Ignácio de Sampaio, em 1813, verificou a existência de

lima população de 1-16.422 habitantes, distribuídos em 16 vilas,

inclusive as de Índios. Nesse Total, -11.659-28% eram brancos;

9.196-6%, Índios. Mulatos e pretos constuiram o restante da

população, com grande preponderância dos primeiros

(Oliveira, 19-1-1:65-66).
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Para onde foram os negros que existiam no Ceará durante o regime escravista?

Deixaram de existir? Ideologicamente, sim. Com a abolição do escravismo no Ceará, os

negros foram passados para o esquecimento, como se não fizessem mais parte da

realidade e foram omitidos da historiografia cearense. Surgiram então os "morenos"

como um meio de fazer desaparecer os negros e de manter-nos à margem, invisíveis,

separados. Um processo similar aconteceu com os índios.

Há um silêncio de cem anos e mais a respeito da

trajetória dos indígenas e negros no Estado. Por todo esse

tempo, falava-se, no máximo, na existência de "caboclos",

denominação atribuída aos mestiços de origem indígena.

Estudava-se também a contribuição dos índios ao folclore,

como o Torém, e à cultura cearense como a rede, o artesanato

em palha, etc. Falava-se e fala-se ainda nos 'morenos' em

referência àqueles que apresentam traços negros ...na década de

80 nasce o movimento negro no Estado, o que desencadeia um

processo de afirmação da presença negra nos bairros e favelas

de Fortaleza e em vários municípios do interior ...Como os

índios, os negros permanecem num certo anonimato e há pouco

interesse nestes agrupamentos rurais, dos quais o mais

conhecido é Conceição dos Caetanos, no município de Tururu,

que tem 109 anos de existência (Raizes, 1993: -1-5.).

São inúmeras as famílias, comunidades ou agrupamentos negros no Ceará, em

todos os municípios, em maior ou menor quantidade. Estamos na cidade, no campo ou

transitando entre uma realidade e outra. Os laços de parentesco e a valorização da

família são fortíssimos nestes universos. Falar sobre o negro no Ceará é um desafio que

precisa de uma devida seriedade porque envolve inteligências, formas de vida criativas

que constroem novos valores, mas preservam tradições. Para fazer um estudo profundo

exige-se que conheçamos toda a sua diversidade e amplitude, ver o negro numa

totalidade (corpo, inteligência, valores, conhecimentos, saberes, experiências, culturas,

descendências e identidades). Às vezes o que aparenta ser, não é, e o que é não se deixa

explicitar facilmente num primeiro momento.
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Ao analisar os resultados das entrevistas com famílias negras da comunidade do

Trilho, podemos constatar que é extremamente dificil ser negro no Ceará, preservar a

identidade, contrapor-se aos racismos, enfrentar as barreiras que impedem a realização

educacional, mesmo entre aqueles que têm uma autoestima elevada. Há um incômodo

com a presença negra em qualquer espaço: no trabalho, na escola, no ônibus, nas

ruas ...que se manifesta de variadas formas: no distanciamento, na estigmatização, na

agressividade. No silêncio ou no confronto, o racismo aparece. Não há nenhuma

abertura para a convivência com pessoas negras nem para a participação social igualitária

e respeitável da parte dos "brancos", como retrata Sr. Narcísio:

O branco é porque não quer ser misturado. Mas ele já é

misturado.

Prá ele, é a goma e o negro é a borra que tem que

serseparada.

Opreto é que dá a cor ao branco.

O branco gosta de distratar o negro. Nós não destratamos

ele (Sr. Narcisio, da Comunidade de Goiabeiras - Ceará).

No Ceará há um jeito muito peculiar de discriminar quem é considerado negro:

definindo o ser negro estereotipadamente. Aqueles que não se enquadram dentro dos

estereótipos não são considerados negros. Só são negros os de pigmentação retinta,

cabelo carapinha, lábios grossos e nariz achatado. Mas sempre que se esbarra com aquele

que possui estes traços, é tido como alguém de fora, pois "no Ceará só tem moreno".

Um "jeitinho" de escapar da negritude e de estigmatizar que for considerado negro, e

uma forma de apartar-se. O "apartheid" é uma realidade para quem quer vê-Ia como é:

no trabalho, assumindo sempre funções menos relevantes; na moradia em favelas ou na

periferia da cidade ou no campo, sem as condições necessárias de sobrevivência; na falta

de lazer, do poder de compra, na falta de saúde, de justiça.

Existe um apartheid "invisível", não legalizado, mas de fato. Ser negro no Ceará

é ter que vivenciar a experiência de ser negado enquanto pessoa, história, cultura, saber,

estética, valores. Se ver desestimulado para realizar planos, sonhos, expectativas. Tem o

linchamento diário dos mercados de trabalho. Ser induzido a se contentar com os papéis

que são determinados para si. Ver-se testado cotidianamente nas suas capacidades. Ter
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que lidar com pessoas que "detestam negros". Há uma associação de negro ao que é

negativo, ou seja: feiúra, fora dos padrões normais, pouco inteligente, ou não inteligente,

incapaz. Criam-se as barreiras para impedir ou dificultar as condições sociais dignas para

o negro; massificam e utilizam as nossas manifestações culturais, mas mantém-nos

separados, em condições de inferiorização. O racismo se manifesta através de apelidos,

de chacotas, de menosprezo. Apesar de ser explícito, raramente é uma confrontação com

motivos claros, mas usam-se disfarces e máscaras; não se fala com todas as letras que se

detesta negro. Os depoimentos a seguir nos levam a constatar o que estou afirmando.

No colégio nunca levei não. Levei quando eu comecei a

jogar no BNB. No BNB só é gente fina, não, lá? Gente rico. E

tinha uns pessoal do colégio que fazia parte dum grupo de

jovem de lá da paróquia, aí Dirceu gostou muito de mim e de

um outro colega meu, aí convidou a gente prá jogar todo

sábado no BNB, à tarde. Aí eu jogava, constantemente mesmo.

Aí teve um pivete que perguntou se a gente era sócio, tudo

mais ...disse que ia chamar o segurança, que eu era negro e o

colega meu, que nós era negro, num pudia tomar banho na

piscina. Um barãozim, né, um pivete. A i foi só nessa parte

mesmo que eu fiquei com raiva, que eu fui criticado porque eu

era negro (Erivaldo).

No meu tempo de trabalho também fui muito recriminada,

principalmente trabalhando no caixa, né? E chegavam: "Ai, o

que essa nega tá fazendo aí?" Essas coisas né, querendo dizer

que o meu lugar num era a/í. "Ahl por isso que ela é assim,

porque ela é negra ". Porque quando o cliente chegava prá mim

xingar eu não ficava calada em relação a isso e não aceitava,

eu gritava também e reivindicando, né? dizendo que não era

assim. Eu cheguei até a chorar né? O Cliente gritava comigo,

me xingava, eu respondia mesmo! O gerente mandava eu me

calar e eu não, eu não me calo. Não aceito esse tipo de

xingamento (Ana).
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É que passou uma mulher rezadeira aqui no Trilho, de vez

em quando acontece essas histórias. A mulher passava, ela

rezava o terço de casa em casa, rezava o rosário e ela pedia

comida nas casas. E essa mulher, o povo dizia que ela tinha, ela

previa as coisas. Aí a minha mãe perguntou: "E aí, o que é que

você diz desses dois menino aqui? Aí olhou para meu irmão e

disse: (porque o meu irmão é claro, ele não tem a pele escura).

Ela olhou para meu irmão e disse assim: "esse daqui vai ser

comerciante! Vai ter carro, vai ser bem de vida. Agora esse

outro aqui, ele vai vender verdura (Manuel).

Eu me lembro duma colega que me levou na casa dela,

né? E eu me lembro muito bem desse dia que eu cheguei na

casa dela, aí ela disse para o pai dela: "esse daqui é meu.
colega lá da escola, do colégio Integral". A i ele olhou prá mim

e disse assim: "qualquer pessoa pode estudar naquele colégio.

O colégio pode estudar qualquer pessoa. " E eu tenho certeza

que ele se referiu a mim, dessa maneira, porque eu era negro,

né? Eu sou negro (Manuel).

Tá com ...no dia 26 de novembro eu fui, eu e meu esposo

fazer umas compra. Comprar uns tecido prá fazer umas

roupinha de natal pros menino. E quando nós fomo naquele C.

Rolim, passamos por uma humilhação tremenda ... A gente falou

com o rapaz né, ele atendeu a gente até muito bem e tudo, aí foi

perguntou se a gente tinha crédito, Aí: "não, aqui mesmo nessa

loja a gente nunca comprou". Aí: "Vocês têm comprovante de

renda, comprovante de residência, têm carnê de outras loja?

"Temo bastante ". "Não, pode escolher ". A gente começou

escolher umas coisinha lá. E o Paulo pegou foi lá na recepção

falar com a moça, foi fazer a ficha lá. E a moça olhou ele assim

de cima a abaixo: "Você não pode comprar aqui, não!"

- Qual é o problema?



- Nenhum problema. Você não vai comprar aqui.

- Eu vou comprar sim senhora; eu vou pagar com o meu

dinheiro! Vou comprar sim!

- Não, de jeito nenhum! Eu não vou fazer a ficha. Não. Você

num vai comprar, se eu não vou fazer sua ficha!

Aí pegou os papéis e rebolou ... (Helena).

Olha, o negro 110 Ceará, ele tanto faz no Ceará como em

qualquer outro lugar, ele, todo ele é discriminado. Um cara da

construção é eletricista. Ele foi fazer um curso. Eu me esqueci

aonde, qual foi a repartição que ele foi fazer e ele não fez.

Antes dele começar vieram dizer prá ele que tinha encerrado,

quando ele viu todo mundo fazendo. Só porque no meio só tinha

de preto ele. Quer dizer que no mesmo Ceará, quer dizer que o

cabra ser negro já é ruim, né? Porque já tem a discriminação.

Quer dizer que o curso que ele foi fazer, quer dizer que a moça

lá saiu, num deixou nem que ele se aproximasse, né, só fez dizer

que linha encerrado e ele vendo todo mundo, outros que tinham

chegado depois dele pegando o material: sabe que eu num vou

fazer porque eu já sei porque num vou fazer, prá fazer o curso e

ele num fez. Aí ele mesmo atribuiu, disse: "rapaz é o seguinte

porque só tem de negro aqui eu... Então, quer dizer que aí, ser

negro no Ceará é ter a mesma barreira de ser negro em

qualquer outro país ou em qualquer outro Estado (Idelfonso).

Bem, ser negro no Ceará é... eu acho assim horrível. Não

é horrível porque eu não queira me sentir negra, eu gosto de ser

negra, entendeu? Que eu gosto demais da cor que eu tenho, da

história da minha raça, do meu povo. Eu digo que é horrível

porque você tem que a todo momento tá buscando tá provando

prá alguém que você é um ser humano, que você é capaz como

qualquer outra pessoa, entendeu? Que você é importante como

qualquer outra pessoa ... Mas tem escola que quando você vai
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jazer o teste de seleção eles olham assim prá você, como quem

diz assim: "se eu pudesse você não entraria ". Que dá prá

sentir. Então, ser negro no Ceará é horrível. Tanto em termo de

escola, quanto em termo de trabalho. Você vai, preenche fichas

e mais fichas e você nunca é chamado. Então quando você vai

procurar no jornal, trabalho, você vê logo o quê? Aquelas "boa

aparência", entendeu? Só que a boa aparência, tem logo aquele

jogo por trás da aparência, tem logo aquele jogo, aquele

preconceito, né, que é uma coisa mascarada, entendeu? Porque

esse, no meu ponto de vista, é um problema mais sério de você ...

por isso que dificulta mais a estadia de negros no Ceará,

entendeu? Porque as pessoas, elas sentem as coisas, mas elas

não expressam, entendeu? Elas não expressam de jeito nenhum!

Ou, se vão expressar, é de uma maneira horrível, entendeu?

Assim uma maneira prá machucar, prá chocar mesmo. Então

elas não conseguem conviver com a mistura de raças, o negro e

o branco (Osiélia).

Ah minha fia, já sufri muito nesse ponto aí. Quando eu

era pequena eu passava nos canto, o povo ficava dizendo as

coisa comigo, chamava "nega do pajeú ", (começo a chorar

logo). O povo chamava eu "nega do pajeú ", dava piada,

quando eu era minina, né? Mas agora não, agora num dizem

mais nada não, mas já passei muito por isso, já fui muito

humilhada nesse ponto aí, de mangoça desse povo. Entregava a

Deus, né, um dia... Deus tava vendo o que jaziam comigo

(Antonia).

o racismo se faz presente também na comunidade do Trilho onde as pessoas se

encontram mais ou menos num mesmo nível social e convivendo durante anos. Não

analisaremos formas implícitas, mas nos detemos nos casos mais explícitos relatados

pelos entrevistados. Os resultados mostram que mesmo quando negros e "brancos" se

encontram num mesmo padrão econômico os preconceitos são mantidos. Às vezes,

manifestam-se mesmo na própria família, quando se discriminam os que têm a pele mais
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escura. Os racismos são introjetados no pensamento e nos comportamentos criando

barreiras tanto ao nível dos papéis sociais quanto ao nível das relações inter-pessoais.

Agora assim com os vizinhos tem uns bons, tem uns.: eu

pelo menos tem uma que me odeia, que odeia negro, que... o

problema, a implicância dela é a cor! Que odeia essa negra,

que negra prá ela é o cão, que negra num sei o que. Nós

sempre ... quando eu vim morar aqui que ela veio morar perto de

mim, sempre foi assim, teve esse problema. Porque ela vive me

discriminando, e eu... ia em cima dela e eu dizia prá ela que a

verdade é essa e era aquela mesma (Sânia).

Aqui eu tive apelido muito; teve apelido aqui que eu fui

muito conhecido, um apelido meu. Mas aí no colégio não, foi só

aqui mesmo. Aqui a turma me chamava de "rolo de fumo ". né?

Os apelidos que a turma falava; também "tolete'', né? Era

.'toco preto", né que a turma dizia assim: "Negro deitado é um

toco, o negro tomando banho é um porco", né, assim, sempre

turma dizia assim (Erivaldo).

É, mas prá ser sincera, tem um outro lado assim que eu

num vou muito ... eu até custumo falar até que eu vivo no mundo

errado, porque eu num concordo com muita coisa que eu vejo,

né? Por exemplo, existe esse negócio de racismo. Aqui a gente

passa, por aqui mesmo, sofrem um bucado essas coisa. Eu

mesmo, que eu já tô acostumada eu num.: tâ acostumada

assim ... Num levo assim muito a sério. Eu sei né, passar. Mas já

tem outros, né, que sente mal, se machucaQuer dizer, muitas

vezes sofro por causa dos outros, nem tanto por causa de mim.

Porque eu sei decidir, né, o que é né, sei entender. Mas já tem

outros que num entende, né. E eu acho muito ruim também com

as crianças. Disfazem, esculhambam. Acham que todo negro é,

só presta prá ser marginal. Se for mulher, só é prá ser

prostituta. Pra ser, é, pra pé-de-fogão. As vezes até dizem
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palavrão, diz que todo negro é marginal, só presta, se for

mulher, prá ser chofer de fogão ... Tem muita gente aqui que tem

preconceito mesmo ... , quer dizer, eu acho que isso é uma coisa

mesmo geral que precisa dar um basta, né. E até aqui mesmo

nós, os meus filhos, já têm sofrido muito, né, chamam eles de

"negros imundos", de "negros moleques", chamam até eles de

"negros do cão", né, porque são pretos. Tem pessoas aqui que

já tem proibido mesmo até dos filhos brincar com os meus, com

outros que moram aqui mesmo por aqui, né, por causa da cor:

"eu não quero você com aqueles negros imundo! Aqueles negro

fedorento! Negro só presta prá juntar lixo!" Quer dizer, eu acho

isso um cúmulo, né? Quer dizer, eu acho que isso, que num é

prá existir (Helena).

Negro no Ceará é conceituado com "marginal", "vagabundo", "rnaconheiro'',

"malandro", "bicho feio". Muitos ao utilizarem o conceito "moreno" fogem das suas

raízes negras: "Não sou negro, sou moreno". Outros utilizam o termo "moreno" como

sinônimo de negro, como afirmação da identidade negra: "Se eu pudesse seria ainda mais

morena", "Nossa família é tudo moreno". Entre os mestiços há os que se identificam

como morenos e fogem da caracterização negra e os que resgatam suas raízes negras e

se auto-identificam como negros, não ocorrendo o mesmo com relação a eles já que não

os vê como negros. É dificil para os cearenses imaginarem a possibilidade de se

relacionarem com negros seja como amigo, como namorado, muito menos casamento.

No máximo cantam e dançam as músicas negras mas como algo exótico ou como moda.

Pensa-se no ser negro a partir de um conjunto de características que seriam comuns a

todos os negros. A identidade é reduzida aos traços fisicos e de forma estereotipada.

Também não referencia a diversidade de tipos fisicos e cores existentes na África. Fala-se

do "negro legítimo", como sendo "aquele que tem o cabelo que não molha". Não se leva

em conta a descendência, os traços cultural-étnicos, mas apenas as características mais

visíveis (cabelo, nariz, lábios, cor da pele). Há um silêncio sobre os problemas raciais

existentes no Ceará e quando negros reagem à discriminação, são tidos como

"separatistas". Não se fala sobre a presença de famílias e agrupamentos negros, sobre

seus valores e modos de viver, sobre as carências sociais. Faz-se de conta que não

116



existem negros no Ceará. Há um misto de desinformação e de racismos. Geralmente não

se vê por uma questão de recusa, porque não se quer ver. O silêncio é um modo de não

encarar os problemas raciais e querer manter as coisas como elas estão. É um sintoma do

grau de preconceito e discriminação raciais no Ceará. Os dados da pesquisa confirmam

este pensamento. especialmente nos depoimentos a seguir:

Uma verdadeira falta de informação, né? Primeiro

porque o país da gente, falando no geral, num tem só branco,

né. Porque as pessoas acham que negro é aquele que tem a pele

bem escura e o lábio virado. Se você tem a pele mais ... um tom

de pele mais claro, assim, cor de chocolate né, num é negro, é

moreno claro, né? E aí vai. No entanto não é. A cor não é

moreno, né, a raça é negro. Negro, branco, né? E a mistura das

raças, tem o mulato, tem o caboclo, né, do índio com o branco e

assim vai. É uma verdadeira falta de informação. E no Ceará

então nem se fala. Esse aqui é mesmo um estado que eu nunca

vi em minha vida (risos) ter tanto negro né, e as pessoas dizem

que não tem negro, só tem gente morena e... aqui acolá tem

alguns (Liduina). '

Quê cê se deixar levar, cê vai mesmo pro outro lado. Tem

que ter força de vontade prá seguir em frente, porque a

discriminação é muito forte. E o que é pior, encoberta, né? Num

dizem pra você diretamente: "olha, eu não vali te dar esse

emprego porque você é negra e aqui não fica legal você ficar na

recepção, uma negra na recepção. " Simplesmente ela vai dizer

que a vaga já foi preenchida", é que "desculpe, mas não vai

dar, é muito boa, num sei que, mas a sua ficha vai ficar

preenchida aqui, quando a gente precisar lhe chama. " E assim

vai! Então quer dizer, você só é aceita pros serviços secundários

né, tipo limpeza, cafezinho e assim vai. Eu acho uma pobreza

muito grande porque não é a pele da pessoas que vai dizer o

que ela é ou o que ela não é. Cê pode muito bem, digamos no

meio artístico, um ator lindissimo: branco, olho verde, que é
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justamente o que mais chama atenção, né? Olho claro, um

espanto de pessoa, mas não ter talento nenhum. De que

adianta? Vem um negro, assim com toda a naturalidade, com o

seu jingado, chega e abafa. Que foi? Ele tem mais! O que falta

é oportunidade, porque condições a gente tem. Presença

também. Agora o negócio que as pessoas acham que presença

só quem tem é branco! Então é por isso que a luta da gente se

torna mais difícil, mais árdua, porque a gente tem que provar

pras pessoas um monte de coisas. A gente tem que provar que

negro é gente, tem talento, e além de você ter que lutar pra

mostrar isso, tem que falar tem que ir atrás de pessoas que

acredite em você pra poder chegar onde você quer. E até isso,

minha filha, é triste porque até uma amizade fica difícil. Muita

gente que fica com esses preconceitozinhos bobo né, que num

faz bem, num é legal prá sociedade, porque num é bem visto!

Tem dessas coisas também (Liduina).

Pode ser coisa importante, que eu também num sei, né? Aí

passa no carro e fica me olhando, né? Que eu V01l caminhando

a pé, né, ai fica me olhando né? Aífica me olhando, né? Mas eu

acho que isso também é exatamente o que ... Porque acha que

no Ceará não tem negros e como tem negro! E no caso me

perguntam: "vem cá, você é baiano?" Eu digo: "Não, sou

cearense, graças a Deus, viu?" E é de Uruburetama! Aí tem

uma dona dum apartamento lá onde eu trabalho, aí ela chegou

e perguntou pra mim: "O Sr. é cearense mesmo? Ou cê é

baiano?" Eu digo: "oi, eu sou cearense, de Uruburetema, da

terra de Florinda Bulcão, né"? Olha, o que eu penso disso? É

o cara querer tampar o sol com a peneira, não querer, é,

enxergar 011 não dá valor exatamente o que tem na terra dele.

Num querer dar valor. Porque num tem sentido, porque no

Ceará você vê o seguinte, tanto é que você vê que só naquela

aldeiazinha que você conheceu ali na Conceição, agora tá
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muito diferente mesmo, mas de primeiro era uma aldeia mesmo,

viu? Só tinha só negro. E saindo dali bem perto dos Pilão, um

lugarzinho que chama aqui no... num é Croatá; que é outra

Aldeia também. Só é negro e num é outro canto não, é no

Ceará! Agora só que os negros é muito difícil é muito difícil,

muito difícil não, eles não se reúne, você vê que, preste

atenção ... você pega um coletivo desse, você num vê negro. É

por isso que diz que num tem negro no Ceará, né? Cê pega um

coletivo desse você num vê negro. Mas será possível que esses

só andam debaixo do chão? Não, eles tem que andar por cima.

Eles num se reúne; parece que são pessoas que tem desprazer

de ser preto, e num quer aparecer, Num quer aparecer. Você

num vê. É por isso que eu digo que, às vezes, eu pego o ônibus,

que nem eu acabei de dizer no início, eu pego o ônibus e

quando eu subo no ônibus fica todo mundo me olhando, às

vezes eu fico assim: "rapaz, sabe duma coisa? o pessoal tá

pensando que eu sou é o Mandela, que o Pelé, sabe que eu não

sou, né? Porque nem bola eu não jogo. Mas aí, aí ficam me

olhando. A i será que tão pensando, achando eu parecido com o

Muçum? Mas o Muçum já morreu. Mas exatamente isso. É

porque não verem ninguém. Num verem negro, é, como é que se

diz, um grupo. Verem um aqui, outro acolá, aí dizem assim:

"ah, 110 Ceará não tem negro!" Mas tem! E tem e num é pouco

não (ldelfonso).

Bem, essa coisa aí é uma coisa bem... que já mostra

realmente o tanto que o Ceará é mascarado né? O preconceito

110 Ceará é mascarado. Porque quando ele diz, os cearenses

falam que não existe negro, pra quem conhece a história do

Ceará mesmo já dá prá ver quanto as pessoas negam a própria

origem. Negam demais porque eu conheço pessoas que vão

para ... foram para o Rio e disseram ... quando chegou aqui ficou

assim pasma porque num sabia que aqui tinha negro. Porque
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uma amiga minha foi pro Rio e disse que no Ceará não tinha

negro. Quer dizer que prá ela no Ceará não tinha negro, a

amiga dela falou prá ela. E aqui, a cada centímetro que ela

andava, cruzava com negro, entendeu? Então quando as

pessoas olham assim, ver negro: "ah, você é da Bahia? Você é

do Rio? Você é do Maranhão?" Menos a querer assumir que as

pessoas sejam daqui. Quando, na verdade, aqui no Ceará tem

assim uma mistura enorme de raça. Você olha pras pessoas

assim e são bem mesmo, as pessoas além de ter a mistura, uma

mistura bem jorte mesmo assim pro lado negro, né? As feições

das pessoas, o cabelo, a pele, a maneira de se vestir das

pessoas, a maneira de andar. Mas só que as pessoas não

querem realmente assumir que existe negros porque pra eles

existir negro no Ceará é um... é como se fosse uma coisa ruim.

Umfracasso né? Ter uma população negra no Ceará, num sei o

que, porque o negro já é visto como coisa que não presta, né?

Como mafioso, tudo o que não prestar o negro é visto. Então

pra eles assumirem isso jamais! E no fundo no fundo eu vejo o

seguinte: eles também não querem assumir que nós negros

fazemos parte da população cearense porque também eles têm

uma dívida com a gente. Então eles assumiram que nós fazemos

parte da sociedade, né, eles assumirem que nós jazemos parte

da sociedade, né, a dívida que eles tem com a gente anos e anos

passados. Então eles têm medo de sofrer da gente, as mesmas

coisas que nós sofremos deles! Deles, entendeu? Então é muito

isso. Então é muito melhor eles fazerem vista grossa, do ponto

de vista deles né, eles fazerem vista grossa e não jamais 110S

reconhecerem como pessoas da sociedade cearense, entendeu?

Como turistas, como tudo, menos como pessoas que jazem parte

da sociedade cearence, porque aí eles não têm como se

envolverem, né? E a gente querer procurar os direitos da gente,

exigir os direitos da gente, que a gente tem, né? No Brasil o
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preconceito já é demais e no Ceará, né, é assim na rua, precisa

nem entrar em lugares não, basta andar mesmo pela calçada, as

pessoas já ficam tudo assim: pasma, ficam querendo saber de

onde vem, quem são aqueles, entendeu? E o tempo todo

negando prá Deus e o mundo, né, que não existe negro no

Ceará. Então a gente já vê assim o descaso. E tambémjá é pra

gente, pra nós negros, já é lima coisa que a gente tem que

trabalhar muito né, assim, de jazer valer os direitos da gente,

através de leis, através de tudo, entendeu? Porque no Ceará a

gente sabe que existe o preconceito, existe o preconceito no

Brasil inteiro, né? E no Ceará, maisfone ainda (Oziélia).

As formas conservadoras e atrasadas em lidar com as relações étnicas no Ceará e

as representações negativas que são construí das a nosso respeito são a expressão do

medo do poder negro e a recusa em nos ver assumindo os postos de comando, de nos

relacionarmos em condições de igualdade. O racismo é algo consciente e concreto, mas é

fruto de uma racionalidade arcaica, petrificada propositalmente para que continuemos

sendo tratados diferenciadamente e estigmatizados. É de tal forma impregnado na

sociedade e na individualidade que parece normal e vira rotina. Busca estirpar o lado

negro da sociedade (ainda prevalece o desejo e a busca de embranquecimento social). No

caso do Ceará há mesmo indiferença, desprezo e' hostilidade. Por contradição, o que

tanto se busca negar é o que mais certeza se tem: a presença negra é um fato indiscutível.

Tanto é que somos cotidianamente abordados por discursos e atitudes preconceituosas.

A exclusão do povo negro na realidade cearense também é um fato. Precisamos saber é

como os negros reagem frente ao racismo e de que forma este afeta as identidades

negras. No capítulo seguinte veremos como se manifestam as diversas formas de

enfrentamentos: há os que se sentem mal, que se revoltam, outros fingem que não vêem

ou que não entendem o que vêem; outros refletem e têm consciência do que se passa, se

sentem afetados, mas são "superiores" ao racismo e este não diminui a sua auto-estima,

não se curvam diante da ótica do mundo branco sobre a sua pessoa, mas, ao contrário, se

impõem com dignidade.
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CAPÍTULO IX

IDENTIDADE NEGRA NO TRILHO
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As identidades são histórico-culturais, situadas em espaços específicos e

condições determinadas, por isto se apresentam de variadas formas. A identidade é o que

faz cada grupo étnico-social ser como é: os diversos modos próprios que constituem a

sua essência através de determinados traços que se manifestam no cotidiano histórico,

preservando, adaptando e transformando costumes e tradições, modos de vida,

comportamentos e valores. Aqueles que emergem desse conjunto de condutas,

conscientemente ou não, carregam a história e os traços comuns do grupo do qual fazem

parte. Uma pessoa negra, de maneira explícita ou não, leva consigo a cultura do seu

povo, pelas experiências vivenciadas e memórias cotidianas das famílias e comunidades.

A descendência africana é uma marca da qual não pode se livrar. A africanidade pode ser

vista como positiva ou negativa, mas não é possível negá-Ia de forma objetiva.

As sociedades constituem-se de diferentes identidades étnico-culturais. Não

existe uma única identidade, homogênea e imutável. Existem identidades. Há

características diferenciadas de cada grupo social, conjunto que os torna idênticos, mas

também contem diversidades e se modificam até mesmo para manter sua existência. Não

podemos por exemplo, falar de um único modo de ser negro ou indígena, mas estes

grupos possuem uma riqueza e variação culturais tão grandes que ultrapassam a

concepção de indiferenciação cultural. Nascem com uma identidade definida (não

necessariamente descritiva) pela família ou pela comunidade, mas não é definitiva ou

acabada; ela dinamiza-se e reconstrói-se em contextos históricos específicos, seja pelas

próprias necessidades, seja pela necessidade de se contrapor à negação da sua identidade

pelo outro.

As representações que os grupos sociais possuem uns dos outros influenciam no

conceito de identidade. Estas representações são elaboradas socialmente, interferindo na

nossa maneira de ver as pessoas e grupos, interpretar e tomar posição sobre diferentes

fatos. Encontram-se no nosso cotidiano e aparecem nos discursos, na imagem que temos

das pessoas e grupos e na maneira como nos comportamos em relação a eles.

Madeira (1991), aponta como um dos referentes básicos do processo de

estruturação das representações sociais o eu do sujeito, do homem concreto que constrói

sua identidade nas relações com outro e com o mundo. Esta identidade é tanto mais

aprofundada, quanto mais segnificativo for o objeto representado, pois mais radicalmente
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estará envolvido na representação, articulando-a com sua identidade. Quando um sujeito

representa um objeto, se representa na relação, como explica Madeira:

Como já dissemos, é evidente que existem objetos mais

distanciados aqueles que, pelo nível de suas articulações, se

tornam mais próximos do "núcleo identitário do sujeito". Isto

se dá mediante as relações existentes entre a significação

atribuída a esse objeto pelo segmento de inserção do sujeito na

totalidade social e a importância que o próprio sujeito julga

conferida ao tal objeto pelos outros - e que ele tem como

referência em sua relação com o mesmo -ialém da carga afetiva

que ele projeta no objeto, a partir de sua própria história

pessoal (Madeira, 1991: 139).

As representações que se constroem em torno da identidade, quando objetivam

definir o outro a partir dos parâmetros e interesses dominantes, tendem a cristalizar

estereótipos sobre esse outro, fazendo-os parecer verdadeiros. Assim, constrói-se a

noção (ideológica, falsa) de homogeneidade branca (legítima, superior, única), em

contraposição a heterogeneidade negra e indígena (diferentes da dominante, portanto,

ilegítimas, inferiores). Esta busca de homogeneização/heterogeneização quer diferenciar-

se dos outros e diferenciar os outros de si, para assegurar a homogeneidade dominante.

O grupo dominante, neste caso, determina as identidades. Contudo, isto não acontece de

maneira absoluta. Se, por um lado, há assimilação dos valores dominantes por pessoas de

outros grupos, há também oposições e resistências, e até mesmo indiferenças. O que às

vezes parece ser submissão é resistência "silenciosa". Particularmente nesta situação, as

identidades não se constroem apenas em torno e em função do próprio grupo, mas com

referência àqueles aos quais se deseja contrapor e contrastar. Neste processo a

identidade não se afirma apenas isoladamente, mas também em oposição ao grupo

étnico-social com o qual se defronta. Os povos negros e indígenas não têm necessidade

de explicitar suas identidades, mas fazem-no à medida em que são negados por serem

diferentes do padrão dominante branco, para se contrapor ao etnocentrimo branco'

europeizante. A necessidade de nos afirmarmos como afro-brasileiros, no caso, se dá em

oposição ao eurocentrismo e justifica-se no contexto em que valoriza-se o que é idêntico

ao branco e o diferente é tido como uma realidade oposta, irrelevante, inferior; quando
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não se respeita e não se reconhece o diferente, negando-lhe o direito de ser como é e a

igualdade de direitos sociais. A música "Afro-Brasileiro", composta por Manuel é uma

expressão desta afirmação.

Sou filho da África

Memória da mãe é a pele

É preciso que a gente revele

A beleza que tem

Meu coração

Bate afro-brasileiro

Como um pandeiro

Toca samba e boi

Capoeira de coração é o amor

Combate a dor

Opreconceito de cor

E toma todos irmãos

As identidades negras no Trilho aparecem de vários modos. A maioria das

pessoas entrevistadas mostraram identidades negras positivas. Para alguns a identidade

negra é uma marca trazida pelos descendentes da família, preservando pensamentos,

história e valores. Inserem-se no mundo preservando tradições e comportamentos. É

conjunto implícito que não necessita de palavras, que não se discute. Existe em função

dela mesma e não em função do outro, mas confronta o outro quando são afetados seus

direitos e sua cidadania. Mas não é o confronto que determina a identidade negra. Há

uma aceitação de si, do ser negro, independentemente do julgamento do outro.

Ah, eu gosto da minha cor, gosto muito. Eu gostava até de

ser, eu sempre eu falo, eu gostava de ser mais morena, mais ...

Eu gosto mesmo. Acho muito bonito (Helena).

Ah, eu adoro!!! Eu adoro a minha cor, tudo, eu acho

bunito. Lindo, lindo, lindo. Fico muito feliz. Muito mesmo, de

todo coração (Antonia).
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Eu pra mim, a experiência de ser negro prá mim é muito

boa. É tão boa que se eu fosse nascer de novo e tivesse que me

pintar, eu me pintava da mesma cor. Porque eu gosto. Num tem

pra mim não tem nenhum preconceito em ser negro, não. E

também num me importo que você chegue assim falar comigo:

"Oh negão!" Agora se você me chamar de louro já tá

recebendo o troco. Cê tá debochando. Mas eu num tenho assim

nenhum ... pra mim eu me sinto muito bem (Sr. Idelfonso).

Eu me adoro, eu adoro minha cor. Num tenho esse

negócio de preconceito comigo mesmo não. Se eu sou essa cor,

eu tenho que assumir, num importa o que os outros digam, né,

falarem o que quiserem, o que importa! Pode falar, me chamar

de negra, taxar do que quiser. Mas eu sou negra, então-se

pronto, eu tenho que assumir aquilo que eu sou (Cláudia).

Eu me orgulho da minha cor. Eu me orgulho. As pessoas,

às vezes, como nas casa que eu trabalho né? Tem um minino

que diz assim: eu não gosto da D. Edite porque a D. Edite é

negra. Mas ele tem 11 anos, né? É uma criança: "D. Edite é

negra, por que a Sra. é negra?" Digo, porque Deus quis. Eu me

orgulho de ser negra. Porque eu adoro essa minha cor! Como

eu adoro essa minha corzinhal Porque essa minha cor, dizem

que essa nossa corzinha preta pra ter uma doença é muito

difícil; É difícil ter um problema no pulmão (D. Edite).

Eu acho que a pessoa ser negra, eu acho que a pessoa

num deve ter vergonha , num deve ter preconceito porque é

negra, eu acho que não. Eu acho que a gente vê que muitas,

também na África, só o que tem, né? também, né? E a gente

vive assim no meio do povo e tem muita gente, aquele pessoal

que tem aquela discriminação. "Num gosto de negro", aquela

coisa toda, né? Mas eu acho mesmo que eu me sinto uma pessoa

normal, eu não tenho preconceito não de dizer assim: "sou
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negra ", "sou diferente", "sou bonita". Não, eu me acho

bonita, né, claro! Todo mundo tem que se achar bonito. As

vezes as meninas dizem: "Oh, mas tu é feia", aquelas

brincadeiras. Eu digo "não, minha filha, eu sou muito bonita",

porque se eu num me achar bonita, ninguém vai me achar.

Então eu sou uma pessoa feliz. Uma pessoa negra. Mas uma

negra bonita, uma negra, né? Eu não tenho preconceito não!

De dizer assim: "Ah, por que eu sou negra, por que fulano é

bonito, porque eu tenho essa cor". Eu comigo não tenho essas

coisa não! (Sônia).

Apesar de toda minha timidez ...eu sempre achava e eu

sempre procurava as coisas positivas pra eu aprender. Coisas

assim que me jogasse pra cima. Tipo assim, é, um

autoconhecimento. Vem assim como uma força de dentro de

mim, sabe? Assim como uma coisa muito comum que acontece,

assim como se ouvisse uma voizinha aqui dentro, conversando

comigo, sabe? É impressionante isso! De eu conversar comigo

mesma e em mim mesma, eu sentir aquela força, entendeu? Que

eu tenho que seguir em frente, de cabeça erguida e pronto! O

resto é o resto. Ser negra num é um defeito. É gente! E por

sinal, por exemplo, quando eu li as nossas história, né? Que

eram pessoas fortes, que apanhavam, que além de apanhar,

depois de todo aquele serviço, ficava bom e ralava de novo;

então, quer dizer, é assim uma história muito bonita da gente,

né? De força, de luta. E tudo aquilo eu fazia com a gente ... Por

exemplo, quando alguém me soltasse uma piada. A questão de

por que você é negra e num sei o que, querendo rebaixar e num

entanto, eu já teria apoio naquilo lá, entendeu? Posso ser negra

sim. Sou, mas porém forte, corajosa, num tenho medo,

entendeu, de ser. E tem muita gente que tem o que, a pele linda,

maravilhosa e tem medo de ser assim. Linda e maravilhosa.

Num adianta fulano dizer pra mim que eu tô feia, num sei o que
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mais lá. Eu me sinto linda. Capaz de qualquer coisa. Num tem

essa, ah, mas eu nunca fiz isso, eu num sei fazer isso, eu sou

incapaz defazer isso, não! Sou incapaz não! Até hoje já num fiz

por que eu num precisei, num me coloquei a fazer! A partir do

momento que eu procure fazer, ali eu chego, que eu aprendo

rápido. Num tem essa não, entendeu? (Liduina).

o meu processo de identidade negra ele se deu há muito

tempo, entendeu? Eu nunca, eu nunca tive aquele negócio assim

de esconder minha identidade, entendeu? E dizer: "não, eu não

sou negra, fulano tem razão, eu sou morena. " Não! Eu sempre

me assumi como negra, porque depois já foi um assunto que já

foi muito debatido, né? A gente já cresceu, a minha mãe

conversando com a gente, né? A gente conversando sobre os

negros, minha mãe dizendo que a gente era negra, que tudo,

entendeu? Conversando assim, meu pai, minha mãe. E a gente

conversando muito sobre a questão da identidade negra. Então

aquilo pra mim já foi me dando força, né, pra quando eu

crescer, aí quando eu crescesce eu não... que eu ouvisse alguma

piada, alguma coisa, eu não fosse ... é, me recuar, né? Mas pelo

contrário, já me dava força pra responder. Então, daí, pra eu

me assumir como negra, eu não tive nenhum problema não,

entendeu, eu sou negra, que moro no Ceará, não nunca tive.

Dizer que minha família é negra, nunca! Nunca tive esse

problema, né? Mas uma coisa que você precisa ter dos dois

lados: ter umafamília que realmente ela se assuma como negra

e te ajude a você a se assumir como negra, entendeu? Mas não

se assumir como negra naquele lado negativo, entendeu, né?

"Não meu filho, você não vá fazer isso que você sabe que as

pessoas passam o tempo todo dizendo que negro num presta e

você não vá pra aquele lugar, porque chegar lá vai acontecer...

Procurar sempre incentivar, né? "Não, meu filho, termine seus

estudos, trabalhe, procure sempre a profissão com que você se
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identificar você procure desenvolver, certo? E você procure

freqüentar os melhores lugares que você quiser (Osiélia).

Entre os entrevistados encontramos pessoas que construíram uma identidade

positiva. Há algum tempo não se aceitavam como negras, mas através do Movimento

Negro e de conversas com pessoas deste movimento, passaram para um outro processo,

construíram uma imagem positiva de si mesmas e de seu povo. A interação com o

movimento propiciou a formação da consciência negra.

Criança, eu num tinha palavras, né, eu saía chorando,

vinha pra casa. Eu era totalmente alheia né, em relação a esse

assunto. Mas hoje em dia eu num fico mais calada. Eu num

aceito de forma alguma. Eu achei que foi muito importante ter

tido esse conhecimento do Grupo de Negro, eu achei

importante. Serviu pra mim melhorar, né, me alimentar ...

porque hoje eu vejo que tem muita gente que aprecia demais.

Uma mulher negra, acha bonito. Enquanto antes, era horrível

demais. Certo que ainda existe, né, mas mudou muito. Mudou

muita coisa. Eu acho importante (Ana).

Bem, na época eu era uma pessoa que é... Eu não gostava

de ser negro, porque eu sentia muitas dificuldades com isso, né,

eu achava assim ruim, porque, por exemplo, porque eu cresci

com a minha mãe dizendo pra mim, pra nós, que sonhar com

negro era coisa ruim. Alguém da família ia adoecer e... que ia

acontecer alguma coisa ruim se alguém sonhasse com negro. E

também ela dizia outras coisas, né? Por exemplo, se você

acordar, sair na rua e a primeira pessoa que você encontrar for

um negro, esse dia pra você vai ser ruim. Vão acontecer coisas

ruins; quer dizer, o preconceito tava assim estampado, né? E

isso me fazia não aceitar essa questão de ser negro, ser afro-

brasileiro, como sou agora, assumido ... É... Eu acho que essa

nova visão está relacionada realmente, plenamente, com o

Movimento Negro aqui no Ceará... Uma vez o Hilário me
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emprestou um livro que eu lembro era, o nome era "Eu Negro ",

uma coisa assim, um livro que falava da questão da consciência

negra, da questão da beleza negra e tudo ... Então eu li esse

livro e a partir daí eu fui começando a despertar sobre a

questão do negro. Então aí se despertou a consciência em

mim ... (Manuel).

A consciência negra de Manuel se manifesta através das

suas composições, como por exemplo, "Negro é Lindo":

Sou filho da África

Raça negra pulsa meu coração

Sou negro nagô

Expressado nessa canção

Beleza de cor entranhada na multidão

Saravá saravá

Pra luz negra não apagar

Saravá saravá Negro é lindo

Não dá prá negar!

Encontramos pessoas com uma identidade oscilante, que se sabem e se vêem

como negras, dizem que gostam de negro, que gostam de ser negras e, no entanto, vêem

os negros de uma maneira estereotipada, e dentro dos critérios que possuem para o que é

ser negro, elas se excluem. Não podemos afirmar que é uma identidade negativa porque

não nega sua negritude nem é positiva, mas se encontra entre uma e outra. Os

depoimentos são e1ucidativos.

Eu acho bom. É muito melhor do que branca, não sei por

quê. Menina, eu era dessa cor aqui; é porque eu ando no sol.

Eu era dessa cor; porque eu ando no so/. Eu adoro gente preta,

eu. Eu gosto de gente branca assim também, mas eu me dou

mais com preto, minina. Num sei o que é isso não! Eu gosto

daquele nêgo bem... dos cabelos bem enrolado, acho tão bonito,

né? (Regina).
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-o que pensa sobre o pai dos seus filhos: É preto!!! Da cor de

carvão. É verdade. Ele era bem claro aí ficou no negócio, que

ele bate jogo aí fica o dia todim no sol. Aí tá preto! Chega

brilha! (Regina).

- O que pensa sobre pai dela: O pai é claro. Num é muito preto

não, o pai. Que, olha, a cor mais feia que eu acho no mundo é

de gente branco. Branco, branco, branco, sabe como é branco?

Aqueles branco, que nem sangue tem. Eu acho horrível aquilo.

Num acha não? Eu acho! Eu acho bonita é a cor morena!

(Regina)

D. Maria Jorge é um exemplo claro deste tipo de

identidade, como podemos perceber através do seu discurso:

- O que é ser negro: Ser negro? Ser negro é muito bonito. Ser

negro? É muito sadio. Pessoa ser negro, é muito sadio ser

negro, muito bunito ser negro. Eu acho. Muito bonito. Bonito ...

Tem gente que diz assim: "ô bicho fei é negro!" Não, eu num

acho fei negro. E acho, porque tem negro fei! Tem muito negro

fei! Sabe qual é o negro fei? Vou te dizer: Negrofei é aquele da

venta que é chata assim" os beiço lá por acolá, parece um

aguidá, alí é negro feio Mas um negro bem feitim, assim rostim

cumprido, pele fina ... As feições da minha avó era daquele jeito.

Só não o cabelo da minha vÓ. O cabelo da minha vó era a coisa

mais interessante da vida. Eu conheci minha vó, quando eu

nasci minha vó já era velha. Mas o cabelo dela era bem

branquim, o casco da cabeça era bem branquim, eu num sei que

qualidade de negro era aquela da minha vÓ. Ela bem pretinha,

da cor desse gravador, o nariz bem afiladim, assim boquinha

bem feitinha, o rostim bem cumpridim, ela era bem bunitinha.

Porque nesse tempo não tirava retrato, senão hoje eu ainda

tinha o retrato dela prá mostrar como ela era bonita. Ela era
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muito bonitinha, linda ela. Pretinha, pretinha, pretinha (D. Ma

Jorje).

Os vários tipos de negro: Pra mim tem vários tipos de

negros. Tem. Tem bem umas quatro qualidade de negro. Olha,

tem aquele negro branco, sabia? Tem o negro branco, minha

filha! Sabe qual é o negro branco? O negro branco é aquele

negro que é branco, você tá vendo que ele é branco, mas o

cabelo dele é pichaim, sabe? Aí ele é negro. Alí é mais ruim do

que o negro preto de cor disso aqui. O sangue é muito mais

ruim. É com certeza. Tem muita qualidade de negro; tem o

cabôco, tem a cunhã. Tem, tem o negro branco, tem o negro

assim, como eu né, porque eu sou negra, né, até o pé das minha

unha é roxo, graças a Deus. Graças a Deus. A i tem o negro

como eu que sou mais clarinha um pouquim, mas sou negra. Aí

já vem o negro assim como o Júnior que é quase beição né, o

meu filho, né? Mas ainda num é o legítimo, né, porque o

legítimo, negro legítimo é aquele que o pente num entra nem no

cabelo, né, num pode pentear, o pente num entra né? Aí esse é o

legítimo! Legítimo mesmo, é esse. Na minha família ... eu tenho

um sobrinho negro legítimo, que pode passar dois dias dentro

de casa, o cabelo num molha. Esse é o negro legítimo. Na

minha família tem um subrim meu. Subrim. Filho duma irmã

minha (D. Ma Jorje).

O porquê da diferenca: "Eu num sei, porque eu acho que

assim, eu acho que como ... Eu num sei porque é que tem tanta

diferença das pessoas assim, porque eu acho que podia nem ter,

sabe por quê? Porque eu acho assim que podia num ter essa

diferença tanto assim, porque eu acho que Deus, a gente diz que

todo mundo é irmão, né? Pode ser branco dos olhos azul, pode

ser negro do beiço virado, mas tudo são irmão da gente, né! Eu

acho interessante isso, às vezes, eu paro pra pensar, sabe?

Cuma é que pode Deus ter feito assim: Uma pessoa branco,

132



outro preto, um moreno, outro mais preto, tem outros mais

claro e outros mais preto, né? As vezes até na minha própria

família, na minha própria casa, né, eu tenho dois filho dois

mais claro dois preto. Na casa da minha mãe era do mesmo

jeito: tem uns preto, outros branco, dos cabelo pichaim e é

assim. E eu não sei entender isso não. Eu tenho uma irmã bem

pretinha! Cabelo assim cheguei. Assim mais cheguei ... ah! O teu

é bom. É... cabelo dela cheguei mesmo, bem cheguei, cabelo

dela. E tem outra que é bem loura, o cabelo louro' É. Eu tenho

irmã assim. Eu num sei, meu pai num era negro, mas a mãe dele

era negra né? Meu pai era cabôco. Meu pai era ca boco do pé

chato e a perna torta (D. Ma Jorje).

A mistura étnica na família: A minha familia já erafamília

branca, o meu avô era branco dos olhos azuis. Parecia uma

pedraliça, o meu avô! Pai Venço, pai Venço, o nome do meu

avô era Juvenço sabe, a gente chamava pai Venço. A ve Maria,

ele era bunito, mulher. Ele tão branco, mas tão branco, mas tão

branco ... Coisa assim mais linda da vida, bem corado, o sangue

chega só falta sair, parecia, parecia assim o Pe. Bernardo,

sabe? Os alhos azul. Agora já a minha vó, minha mãe dizia que

era morena. Aí por isso a raça puxa todinha assim. A mãe era

branca, a mãe dela num era. Meu pai era filho de negro né, aí

nasce uns preto, outros cabôco, outros cunhã, assim vai. Sabe o

que é cunhã. Cunhã. Assim que nem a D. Maria. Mais ela

ainda num é bem cunhã. É um pouco cunhã, ela. Agora cunhã

eu tenho uma prima cunhã. Filha duma irmã da minha mãe. Ela

é cunhã legítima. Os pés é desse tamanho, os dedo dos pés é

deste tamanhim, parece dedo de anã, das unhas chata. Essa é a

cunhã legítima, chamada, Cunhã, minha filha. Cunhã. Cunhã é

essa. Agora eu não sei porque é, que eu sei lá mulher, eu me

invoco tanto. As vezes, de noite eu paro pra pensar assim: como

é que Deus fez o mundo tão bem feito e deixa assim tanta raça,
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né? Como aquele povo da África, tudo é um povo moreno né,

tudo é um povo preto, negro legítimo. Ave Maria, ali são negro

legítimo mermo. Oh meu Deus do céu! Como é o nome daquele

lugar que aquele povo é dessa grossura de fome? Ali tem muito

negro. Só negro ali, sofredor, né. Oh, meu Deus do Céu. Um dia

desse eu vi na televisão, quase morro de chorar. Tanta gente

morto de fome, que butava assim era dentro dum carro de

mão... (referindo-se à Luanda e Etiopia) - (D.MaJorge).

Encontramos entre os entrevistados pessoas que possuem uma identidade

negativa. Uma delas expressaram isto através do silêncio, da ausência de qualquer

palavra sobre a sua identidade; demonstrou aparentemente não refletir sobre o assunto,

como uma maneira de não se vê como negra. Escamoteia sua negritude. Isto pode ter

explicação na concepção negativa que a sociedade constrói e veicula sobre os negros ou

na concepção estereotipada do ser negro, como por exemplo, ter a pele escura. Outra

pessoa não afirmou com todas as letras que não gosta de ser negro, mas suas atitudes,

seu modo de relacionar-se com os outros demonstrou isto. E por fim, uma pessoa

afirmou não gostar de ser negra e que se pudesse seria mais clara. Apenas num caso não

existe a consciência de que é negra, pois nos demais, mesmo nas situações em que não se

aceita como negra( o), as identidades são evidentes. O que importa saber são os porquês

da negação. As razões não são tão dificeis de descobrir: estão numa sociedade que

oprime o negro e o associa sempre ao sofrimento, à rejeição. Este processo é realizado

em todos os espaços, mas principalmente na família e na escola, que são determinantes

para a formação e desenvolvimento psico-social da criação negra, futuro adulto, e para

sua auto-estima.

Eu tive a convivência com os pessoal rico, né? Até que

uma família que quase todo dia eu ia pra lá, trabalhava, tinha

toda a mordomia, tá entendendo? Mas eu num ia ultrapassar

daquela parte, porque eu tinha essa mordomia, mas eu num

ultrapassava eu sabia que is quebrar a cara. Eu sabia que ia

sempre ter uma decepção nafrente. Então eu ia naquela minha

regra (Erivaldo).
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Porque, assim, eu acho tão bonito a pessoa assim que é

branca, né, a cor branca. Eu acho a cor negra, assim tem gente

que é racista, negócio de negro, né? E eu, quando eu era

pequeninha, o pessoal dizia muita coisa, era, chamava, só te

chama de negra, negra, aí eu não ia ter um nome, né? Os negro

num tinham um nome né? Se pela côr já tinha um nome. Só

chamava de negra, negra, eu fica me sentindo, lá em baixo. Eu

me sinto assim ... queria ser uma pessoa assim, não muito dessa

cor não, assim morenhinha, sabe? Dessa cor não, sei lá, muita

gente num ... (Elizabete).

o que ela vivenciou na família: A minha infância foi muito

sofrida, muito humilhada pela família, né? Eles não tinha muito

amor e carinho pra me dar como dava pras outra. Eu me sentia

assim sozinha, solitária, no canto, sabe? Eu achava que eles

gostavam mais das outra do que próprio de mim, sabe? Aí fui

ficando assim deprimida, ficando assim desgostosa. Eu achava

que minha mãe não sentia amor por mim ... Me achava injeitada

por eles ...Porque quando a gente ia falar alguma coisa, eles

diziam que a gente num sabiafalar nada (Elizabete).

O que ela ouviu na escola sobre os negros: Só dizia que

antigamente os branco num queria se juntar com os negro

porque achava que os negro não fazia parte dos branco, né, e

não aceitava negro, só os branco. Aí falava assim nas cultura

que os negro fazia né, antigamente. Foi muito sofrido né, a

parte dos negro também, muito escravizado, essas coisa toda.

Eles me perguntavam também como é que eu me sentia ter essa

cor né, negra. Assim, meus amigos perguntavam como é que eu

me sentia assim dessa cor, sabe? (Elizabete).

Existe vários tipos de negro: o mulato (preto do cabelo

liso), o caboclo (mistura de índio), o cabra, o gaso (negro

legítimo - cabelo grudado no casco, com os olhos que num
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pode olhar pro sol) - (Sr. Narcisio - da comunidade de

Goiabeiras).

Há uma nítida consciência da identidade para alguns; Esta consciência se dá em

contraposição a outras identidades não no sentido de negá-Ias, mas como uma

constatação. Percebem-se os vários tipos de negros e a mistura entre povos. Para alguns,

a mistura é um meio para escorregar da identidade negra. Há um reconhecimento da

mestiçagem, mas abstrai-se a presença negra na mistura. Em muitos casos nega-se

também a presença indígena, ficando impossível de saber como ocorreu o processo de

miscigenação.

Há identidades negras em que não se faz necessária a manifestação da

consciência e nem a afirmação de que se é negro(a), vive-se isto e pronto, através das

identificações culturais (música, dança, esporte, religião, amizades, laços, etc).

Reconhece-se como um ponto comum a percepção do racismo, da busca de

negação do negro na sociedade e das condições sociais às quais são submetidos, a

rejeição do branco em relação ao negro, os padrões de beleza, de comportamento e de

conhecimento que são os daquele. Esta percepção se dá em diversos níveis por todos,

desde os que afirmam ou que negam a identidade negra. Vários são os modos de lidar

com racismo.

Não, totalmente eu num dizia nada, porque ali é

frescando, né? Aí agora, quando eu vejo uma pessoa

desvalorizando o negro, eu tenho que reagir. Reajo mesmo

(Erivaldo).

Tinha assim umas senhora, umas madame assim muito né,

sabe?: E aí a gente passava e eles assim...sabe, quando você

chega num canto que alguém lhe olha assim repugnando? Mas

eu entro e não tenho preconceito, entro mesmo. Pode tá o

governador, o presidente, se eu precisar de alguma coisa eu

entro, falo, converso, se eles num quiserem me ver que saiam,

porque eu me sinto uma pessoa igual a eles, agora se eles não

se sentir igual a mim, problema deles. Tempessoas que: - "ai

eu não vou ali não que só tem gente "...comigo não tem isso
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não. Vou. Eu vou lá, entro, falo com ele puro e simples. Se eu

não sei falar a língua dele, eu falo dum jeito que eu aprendi,

falo mesmo; num tem esse negócio de preconceito não (Helena).

Tem o racismo, né? Que o povo, que eles já têm na

escola, né? Prá eles botar na cabeça que a pessoa ser negra

não é uma pessoa diferente, ser uma pessoa, como a gente é, a

cor da gente, a gente é uma pessoa negra, mas ser uma pessoa

normal, né E eles, eu botei eles exatamente por isso, porque

quando eles chegavam em casa da escola, vinham sempre

reclamações: "mãe tão me chamando de neguim!" E lá, eu

tenho certeza que as meninas vão orientar eles, eles vão saber

os direitos deles, vão saber que não tem essa besteira, tem que

viver numa vida normal, como todo mundo... (Sônia).

A tia Benedita, ela faleceu. Era bem pretinha, chega era

daquelas que espelhava mesmo. Aí um dia nós tava assistindo

uma comediazinha. Tinha o círculo operário lá perto, no S.

João, e ela chegou né, entrou, né, muita gente, né, aí os

moleque chegaram: 'vixe, faltou energia, tá tudo escuro!'

Porque minha tia tinha entrado, porque ela era negra. Aí

pronto, aí todo mundo ficou fazendo mangoça, também ela não

tinha complexo, ela entrou, sentou-se lá, num quis nem saber.

Ficou no canto dela e num deu nem cartaz pra eles. Aquilo ali

pra eles, né, aí pronto, eles se acalmaram, viu que ela num deu

cartaz, aí pronto, sófizeram dizer isso com ela, também ela num

ligou não. Também ela enfrentava tudo mesmo, pudia mangar,

quem mangasse dela, ela num tava nem aí. Isso também eu

achava muito bonito, issa aí na gente. Ninguém vai se

incomodar mesmo! Fica pra eles mesmo a mulecagem deles

(Antonia).

Muita gente acredita que só tem racismo nos Estados

Unidos, porque tem a cidade negra, né? pros lados que os
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negros vivem e o lado que os brancos vivem. E no entanto a

gente sabe que no Brasil tem, né? Esse problema de racismo e

que isso prejudica muito. Porque é aquele negócio mascarado,

né? As pessoas num dizem na sua cara porque dizem isso, mas

colocam sempre um outra intenção. Que é justamente lhe

fazendo de besta! É porque a intenção é essa. "Ah, você tá

vendo é chifre em cabeça de cavalo. Eu num tou lhe falando

isso, o que eu tô lhe falando é isso ". Só que sempre as palavras

têm dois lados, né? Aí se torna muito difícil. A gente nunca sabe

em que chão você está pisando, né? É como se você tivesse

pisando em cima dum monte de ovos. Acha que tá pisando em

chão firme e tá na areia movedissa, né? E assim vai... e o

Movimento serve como um ponto de partida, sabe, e de

segurança e que é b011}realmente que cê tivesse assim mais

firmeza, principalmente assim na questão de alguém recorrer,

que nem a questão da delegacia da mulher, entendeu? Fosse

assim um local onde você negro tivesse como um ponto de

referência de você se defender, entendeu? Porque com a

entidade, o pessoal fica mais ...assim, sabe? Pensa duas vezes ou

já pensa em como vai lhe ofender, entendeu? Num vai ser assim

de cara, porque você já vai ter um apoio maior, entendeu? A

seu favor. E na questão assim também das crianças. A gente

depois de adulto já tem passado assim pelo um monte de

dificuldade! Por um monte de coisas assim que até você já

encaliçou, né? Muitas decepções que você já aprendeu como se

defender, tudim. E a criança não sabe,' tudo isso vai depender

muito do que ele será mais tarde, né? Então, por exemplo, a

partir do momento que ele começa, criança começa a saber

quem é ele, porque que ele é desse jeito? Então ele já vai ter

lima melhor experiência do que eu tive quando criança,

entendeu? Por que num vai mais ter aquele problema dele se

esconder, achar que alguém vai falar, não! Ele vai se achar
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uma pessoa completamente normal, entendeu? Sem problema

nenhum. Porque aí ele vai começar a se valorizar como pessoa,

que não é a cor dele que vai rebaixá-Io, entendeu? Ele vai

conhecer a verdadeira história dele, que num é aquela só de

apanhar, num é? Porque é essa que a gente tem na escola né?

Que os costumes que os negros têm, num é pecado, é uma

questão de vivência, de cada pessoa viver né, e você que

escolhe, qual a religião no caso que é uma coisa que pega muito

pelo país ser um país religioso e tudo isso. Então, quer dizer,

vai ter mais oportunidade de escolha do que nós tivemos né, nós

os pais, os avós (Liduina).

Eu acho o Movimento Negro, acho uma coisa importante,

quer dizer, que as pessoas têm que se levantar né, se sair do

comodismo e batalhar Pra todo mundo, vamo falar assim, que o

negro existe, que merece um lugar ao sol também! E isso,

também ele só pode conseguir isso, batalhando, né? Que

também não pode ficar é acomodado porque aí é que num vão

saber se ele existe mesmo. Porque tem que fazer que nem o

Mandela fez aí. Que hoje é o presidente, né? Aí num mudou

não? Mudou. Tem que fazer assim (Sr. ldelfonso).

Então eu acho que a gente tem mesmo que se unir e fazer

um trabalho, entendeu? De leis, de coisas que realmente a gente

mostrasse, pudesse demarcar os direitos da gente porque no

Brasil os direitos, a Constituição ela é muito bonita, né? Cheia

de leis, de tudo, mas que não são cumpridas. Que a gente

pudesse fazer as leis e ficar vigiando. Se num for cumprida,

fazer ser cumprida, porque as leis elas nunca são cumpridas

quando as pessoas são pobres e são negras. Então quando são

pobre e negras então as leis jamais são cumpridas pra elas ...

(Osiélia.)



...porque os negros eles têm que tá em todos os lugares.

Quer dizer, nós moramos num estado que é da' gente! Nós

fazemos parte da sociedade. Num viemos que nem extra-

terrestre, caindo e de gaiato no meio aqui, querendo ocupar

espaço não. A gente fez, formou toda a sociedade cearene

também. Então, quer dizer, o negro ele tem direito de ocupar

qualquer lugar que ele quiser, sabe? Na boate mais chique, no

bar mais chique, na praia mais chique que ele quiser ir,

entendeu? Entrar no restaurante mais caro que ele quiser, assim

ele tenha dinheiro pra pagar, comer do que quizer, pagar e ir

embora. Vestir a roupa que ele quiser vestir... porque você é um

ser humano normal como qualquer outra pessoa. Antes de você

ser negro, você é gente, você é ser humano. Então, se as

famílias começassem a trabalhar com os filhos nesse patamar,

entendeu? Já ficava mais fácil pra ele também, entendeu?

(Osiélia).

Encontramos determinados valores nos modos de pensar das famílias negras do

Trilho que não são comuns em nossa sociedade hoje e que não são predomínantes nos

tempos atuais, como por exemplo, a solidariedade, o respeito ao outro, a igualdade, a

não violência, a tolerância, a relação familiar, os 'laços de parentesco, a educação dos

filhos (abordaremos este tema em outro momento), Vejamos os relatos,

...que às vezes, tem a D. Terezaaqui, que ela é rezadeira e

às vezes ela passa muita necessidade, né? E às vezes e eu saio

na porta de um e doutro, pedindo um pouquim de arroz, um

pouquim duma coisa, às vezes, eu, com a D. !vP do Carmo, nós

consegue uma cesta bem boazinha pra ela... porque tem uma

pessoa passando necessidade, e nesse ponto assim todo mundo

ajuda. Todo mundo dá uma coisinha. Quando a gente tá

precisando assim, a gente consegue, a gente consegue ajuda

mesmo, até dinheiro a gente pede, ajunta um dinheirim pra

comprar umas coisas e vai deixar... (Sônia).
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...agora no tempo que a minha mãe era viva, que eu tinha

a minha mãe, aí eu tinha uma vida melhor ainda porque com a

minha mãe eu tinha uma vida muito boa. Porque eu tinha a

minha mãe para olhar pra mim, tirava os problemas que tinha

da minha cabeça. Quando eu tinha problema pesado assim eu

chegava pra minha mãe aí eu desabafava com ela. Ela me

Perante Deus não há maior, não há o menor, não há o

rico, não há o pobre, não há o preto, não há o amarelo; perante

Deus nós somos iguais, agora exite se nós começarmos a

analisar situação como nós já falamos sempre nas diferença de

pessoas que discrimina outras pessoas, né? Isso aí perante Deus

não é certo, é o quê, é acepção de pessoas. E Deus, segundo a

Bíblia, Deus não faz acepção de pessoas de maneira nenhuma,

entendeu? Pode ser o preto, pode ser o branco, o amarelo, o

vermelho, pra Deus não exite acepção de pessoas (Paulo).

Sim e também eu acho bunito ontem eu dizendo isso pro

meu irmão. Eu dizendo que agradecia muito a Deus nós ser

tudo negro, nós nunca ninguém disse assim: "Ave Maria, um

parente da Toinha ou do Raimundo fez isso assim, ou roubou ou

fez alguma coisa assim errada. Assim nunca, ninguém até hoje,

nunca viu ninguém, falar nada ruim da gente, assim de mal,

assim que a gente foi isso ou aquilo. Isso daí também é muito

importante, né? (Antônia).

A família pra mim eu acho é o seu clã, né? Onde você

nasce. É a sua fonte de energia. Eu acho assim. Eu acho assim

de grande necessidade pra uma pessoa é... a sua família. Então,

por exemplo, eu acho que aqui em casa, se o relacionamento

não é lá muito bom entre eu e meu marido, entendeu? Mas eu

acho que sempre vale a pena ir buscando, entendeu? Maneiras

de ver como é que pode se ajudar ... (Liduina) .
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ajudava muito. A mãe me ajudava em tudo por tudo. Ela

chegava pra mim e me davaforça (D. Edite).

...eu sou um pai de família; eu tenho que ter bastante

responsbilidade. Se eu num ter num vou ter moral aí num vai

ficar bonito pra mim, né? (Erivaldo).

Quando eu sai da Goiabeira eu num ia ficar aqui em

Fortaleza não. Sabe pra onde é que eu quiria ir? Pra Bahia. Eu

vinha pra cá tirar meus documento pra ir pra Bahia. A i a minha

tia e mãe adotiva ela disse: "Meu filho, se você ir é o mesmo

que me matar porque ocê tando ali, é pertinho, a gente tá...

Você ir pra esse centro de mundo é o mesmo que me matar. ". Aí

eu num fui (Sr. ldelfonso).

Em termos de religiões, existem os que se dizem católicos não-praticantes (7); os

que se consideram praticantes (4); os que já foram católicos praticantes e se afastaram

por decepcionarem-se com a prática da Igreja Católica (4); existem protestantes (2);

espírita e umbandista, entre os parentes. Os que são praticantes mostraram uma relação

entre a fé e as aspirações pessoais. A forma como vêm e vivem a religião ou a fé está

profundamente relacionada com os anseios, as buscas, a maneira de se relacionarem com

o outro e com os valores que acreditam. No geral há uma respeitabilidade à religião do

outro, e a exigência de que o outro também respeite a sua. Entre os católicos

encontramos algumas pessoas que vêem a sua religião como superior às outras, como a

verdadeira.

Sou católica! Ave Maria! Minha religião é a católica e eu

morro nela. Eu acredito muito em Deus que eu vou vencer! E

viver assim dentro de casa, sem precisar viver trabalhando. Mas

quero parar com a saúde, com doença não... (D. Edite).

Religião pra mim é o catolicismo. Não sou, num vou dizer

que sou católico praticante, mas gosto. Gosto da religião, mas

respeito a de qualquer um. Contanto que respeite a minha

também, né? (Sr. Idelfonso).
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Eu posso dizer que não sou incrédula, né, mas eu creio em

Deus. As vezes vou a missa. A minha religião é eu acredito em

Deus. Pra mim Ele é o maior, né. Resolve todo problema

(Cláudia).

Eu sou católica. Frequento a missa uma vez no ano, no

natal, na missa do galo. Mas sou católica (riso). Sou católica,

num tem quem ... Rezo, quando vou dormir e tudo e tenho muita

fé em Deus. A minha religião num tem quem faça eu mudar

(Neide).

Bom, com relação à religião, desde pequena eu fui

educada dentro da Igreja Católica, né? Eu digo educada

porque eu não fiz opção por uma religião, certo? Minha mãe

desde pequena me batizou, tudim, muito cedo, você não fez

opção por religião nem por padrinho nem nada ... Que a gente

sabe muito que no geral a instituição não tem esse interesse de

que as pessoas mudem a sua cabeça, despertem, não tem. Então

eu começei a ver vários fatos. De como se realacionava com os

negros, entendeu? Eu comecei a olhar. Assim também não, tô

fazendo algum papel de idiota ... (Osiélia).

Teve um momento na minha vida né, que eu, por exemplo,

eu era da igreja católica, eu participava da missa todos os

domingos e... eu era realmente uma pessoa muito religiosa.

Depois, na universidade, eu fui ampliando os meus horizontes a

respeito da religião, descobri um monte de coisa da religião que

eu tava participando que era a religião católica, né? Então isso

me decepcionou demais essa coisa assim ... não é querendo ser

maniquista, né? De maneira nenhuma! Mas eu acho que a

religião católica de certo modo teve um contribuição com a

questão da escravidão. A questão, por exempl, o de perseguir

judeus, os negros, a religião dos negros. Então eu acho que isso

de certo modo me afastou da religião católica, né, essa coisa de
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ter consciência de saber o quanto ela foi ruim pro meu povo no

passado. Depois eu começei a também não conheço muito o

candomblé, mas já conheço um pouco a umbanda, né. Já li um

pouquinho que eu conheço... já dá pra saber que não existe

apenas uma religião, um só Deus, existem vários deuses, né? E

a minha mãe até briga comigo por conta disso, dizendo que eu

sou ateu... mas eu não me considerava, mas acho que eu não

sou ateu não. Porque, de certo modo, eu acredito. Eu acredito

que existe alguma coisa, nas pessoas: o amor; ou existem os

orixás, existem..., quer dizer,não é uma coisa homogênea, é

heterogêneo. E essa coisa da religião é muito do cultural, né?

Você acredita naquilo que você vivencia; se você é uma pessoa

que desde criancinha vai pro catecismo, e tal e tal..., e as

pessoas ficam dizendo que a umbanda, o candomblé é coisa má,

você vai acreditar nisso que é uma coisa má e o que o certo é

Jesus Cristo... Se você é uma pessoa que menino é levado pra o

terreiro de Umbanda e tal, ele também vai acreditar naquilo

(Manuel).

Eu acho, não é o que eu acho sobre religião. A bibliafala

que Jesus, ele não faz acepção de pessoas...Então eu acho isso.

Porque Deus, a bíblia mesmo diz, que ele não fez acepção de

pessoas. Nós não podemos discriminar. Por quê? Porque Deus

não discriminou ninguém...quer dizer, não é por causa que você

é de outra religião que eu vou lhe discriminar. De maneira

nenhuma! (Helena).

Eu não acho...pra ele é futuro que ele acha futuro, agora

pra mim eu não acho não. Também eu não assisto essas coisa.

Num dou valor essas coisas não. Mas parece que ele tem esse

dom da Umbanda desde pequeno, já nasceu com essa sina. Ele

não faz o mal a ninguém. Só faz caridade, o Oscar, num tem

negócio defazer o mal pra ninguém. A linha dele é só a linha de
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cura mesmo. Num tem negócio de jazer o mal pra ninguém não.

É só linha de cura ... (D. Margarida).

Antes participava apenas das CEBS, mas eu já tinha

consciência das outras religiões. Por exemplo, eu me relaciono

muito bem com algumas pessoas que são da Igreja Protestante.

O pai do Erivaldo ele é Pai de Santo da Umbanda, então eu me

relaciono muito bem com ele também. E a minha mãe que reza

um terço todo dia, é extremamente católica, né, que eu quero

dizer. Ainda tem uma mulher acolá que bota baralho ...Falando

de religião, a gente não pode dizer que o Trilho é homogêneo.

Ele é heterogêneo. Acontecem várias coisas ... (Manuel).

Como podemos ver, não existe um único modo de "ser negro" no Trilho.

Existem formas bastante diferenciadas de identidades. Pudemos perceber a presença de

pelo menos quatro maneiras de vivenciar as identidades negras.

Existe um conjunto de identidades as quais chamamos positivas: aceita-se como

negro, a negritude é tida como algo bom, gosta-se de ser negro. Estas identidades se &...i.
=:t

apresentam de duas formas: existe uma identidade negra que independe de explicitações

e de julgamentos (internos e externos à identidade). Existe em função de si mesma,

carregando os traços históricos e culturais da africanidade ou descendência africana. Não

tem necessidade de se afirmar, ou de se manifestar em função de outros grupos étnicos;

existem identidades construídas, no sentido de que antes havia uma negação da

identificação negra, uma rejeição à própria identidade, mas que através de um processo

de consciência proporcionado pelo Movimento Negro tomou-se positiva.

Existem identidades intermediárias que, ora são positivas, ora são negativas. Em

determinados momentos se diz ser negro, em outros foge-se desta identificação. Estes

mostraram uma concepção estereotipada do que é ser negro, reduzindo-a a traços

fisicos, os quais servem para escamotear da identidade negra.

Existem identidades negativas: não gostar de ser negro, se pudessem seriam de

outra cor, têm como padrão de beleza o branco. Esta negação, como vimos

anteriormente, é fruto da inculcação de representações positivas sobre o branco. Estas

pessoas assimilaram na escola, na família e em outros espaços desde a infància, a
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representação do negro como escravo, sofredor, sem valor e não aceito pelo branco, tido

como o representante da sociedade. É consequência de uma imagem falseada construída

a nosso respeito. A negação, ou o desejo de não ser negro expressa o medo de ser

estigmatizado e a vontade de ser aceito socialmente.

A religião africana em particular, e a cultura negra como um todo, são

estereotipadas, tidas como ruins e inferiores na sociedade. É a forma mais ampla de

negação da identidade negra. A negação não atinge somente o indivíduo negro, mas a

história, os valores e a cultura de todo o seu povo. Por isto que em muitos casos pessoas

negras inserem-se numa religião do mundo branco também como uma forma de ser

aceito. Muitas vezes não se aproximam de religiões negras por receio de serem

estigmatizadas e rejeitadas mais do que já são. Noutros casos não acontece esta

aproximação porque não se teve oportunidade em uma sociedade embranquecida onde

só aparecem religiões cristãs.

A sociedade cearense, neste ponto, não se diferencia significativamente das

demais sociedades estaduais ou regionais do Brasil. Não procuramos resolver essa

questão que é de fundamental importância mas que necessita de um estudo mais •••••
~

específico onde se proponha a analisar essa problemática.

Na seqüência desta abordagem analisaremos as representações da escola sobre os

negros e as vivências destes no cotidiano escolar. Discutiremos como a escola interfere

no processo de construção e veiculação dos conceitos sobre eles, que tipos de

comportamentos reforça no âmbito das relações interétnicas e quais as conseqüências

disto para os educandos negros, pois como bem afirma Jodelet (1984), as representações

sociais, enquanto sistema de interpretação, regem nossas relações com o mundo e os

outros, orientam e organizam comportamentos e as comunicações sociais.

146



CAPÍTULO X

EXPERIÊNCIAS E REPRESENTAÇÕES

DA ESCOLA
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o CONCEITO DE REPRESENTAÇÃO

Todas as interações humanas, quer se verifiquem entre

dois indivíduos ou entre dois grupos, pressupõem tais

iqJresentações. É o que faz com que se tornem específicas.

Sempre, e em todo lugar, assim que a gente se encontra, que

se entra em contato com as pessoas, as coisas, veiculam-se

expectativas, um certo conteúdo mental, correspondendo a

julgamentos e a um conhecimento de grupos, pessoas e coisas

presentes (Palmonari e Doise, 1986: 1).

Ademais, todo discurso caracteriza os objetos 011 temas os

quais ele traz, quer dizer, ele julga, dá atributos, qualifica

objetos selecionados. O locutor concebe, organiza e apresenta

seu discurso para construir e produzir certos efeitos de

persuasão, de convicção e para induzir uma representação

(Anadon, 1991: 7).

o termo representação tem sido empregado de diversas maneiras, com variados

enfoques, pois existem posicionamentos divergentes ou até mesmo antagônicos, em

relação ao mesmo. A visão clássica de representação, caracteriza-se p>la conce~ã~o,-,,",__

que esta se faz presente QQLmeio da linguagem, aparece através das imagens mentais e

se expressa através do discurso. Anadon (1991), sintetiza bem essa idéia:

Partindo desta concepção, compreende-se que é o discurso quem organiza a

coerência dos argumentos explicitados ou suas contradições. Cada discurso é uma

construção da relação com os objetos, os conteúdos, as palavras, estabelecendo as

imagens pessoais ou coletivas. Nesse caso, as representações são concebidas como

formas de conhecimento, como esquemas mentais e linguagens de apreensão de um

objeto particular. O discurso é o meio para explicitar as representações. Podemos

compreender melhor essa forma de pensar através da colocação a seguir:

... nossa reflexão deve estar centrada em função de dois

registros: aquele do pensamento e aquele da linguagem; porque

toda representação pode ser reconstituida e estudada a pdrtir
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do discurso que o interlocutor utiliza para comunicar seu

pensamento. O discurso é o suporte privilegiado da constituiçfio..-

e da propagação das representações. Neste sentido, Vignaux

sublinha: "toda cognição não pode se instaurar a não ser

discursivamente (Anadon, 1991: 8).

o discurso é uma representação discursiva das elaborações cognitivas que um

sujeito faz de um determinado objeto. Nesta linha de pensamento, a representação é

limitada ao aspecto subjetivo/cognitivo e isolada do contexto social de onde se origina e

se expande e, conseqüentemente, restringe sua explicitação somente ao discurso, não

dando conta de outras manifestações da linguagem. Desconhece que o silêncio também

é um modo de comunicação humana que esconde e revela valores e certas formas de

pensar sobre o outro e sobre si mesmo. Não falar, por exemplo, sobre a história e a vida

do povo negro hoje, silenciar sobre as gritantes desigualdades interétnicas, não abordar

nada sobre nossa cultura, é uma maneira de reforçar estas desigualdades e de

compactuar com a nossa exclusão e com a negação da nossa história. Madeira (1991),

enfoca sobre este outro modo de pensar as representações:

Destas colocações, decorre que o sentido de uma

representação social não pode ser captado no dado, no

imediato, no manifesto, nem na existência de questões, temas ou

reflexões comuns a grupos de sujeitos. A representação não será

___apreendida iSIlada do conjunto. Seu sentido profundo vem das

articulações que mantém com outros polos significantes a ela

ligados. Não se esgota no manifesto, mas está nas imbricações

deste com o que lhe é latente. Não se restringe ao falar, mas

tem que ser buscado nas relações deste com o dizer. O dizer

militas vezes irrompe 011 faz sentir sua presença na sutileza dos

silêncios, dos risos, das hesitações ou de outros tantos

mecanismos, os quais o homem vai estruturando ao longo da

vida, como formas de se proteger do afloramento daquilo que

não tem espaço, nem em si próprio, para ser dito (Madeira,

1991: 141).
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Madeira analisa o conceito de representação a partir do enfoque de Moscovici

(1961) que a define como social. Quer dizer, as representações encontram-se em

interação com o mundo no qual são formadas e adquiridas.

Para Moscovici, as representações são fenômenos

complexos que extrapolam categorias puramente lógicas e

invariantes. Organizam-se como um saber acerca do real que se

estrutura nas relações do homem com este mesmo real

(Madeira, 1991: 129).

Partindo desta linha de pensamento, não podemos falar sobre representações,

isolando-as do real, nem separando o pensado do vivido. O racismo, por exemplo, é uma

forma elaborada de pensamento, mas é também um sistema de dominação, caracteriza

um certo tipo de comportamento que produz a discriminação dos que são atingidos por

ele. Existe uma coerência entre o que se pensa e o que se faz, mesmo que isto não seja

explicitado através do discurso. Ou seja, as práticas cotidianas trazem subjacentes,

conceitos que Ihes dão sustentação.

O processo de veiculação das idéias e hábitos e a estruturação do pensamento,

não existem no vazio. Desta forma, para podermos apreendê-lo faz-se necessário tomar

como referência a articulação com o homem concreto, dentro da realidade que ele

constrói e pela qual é construído. Para Madeira, as representações não estão apenas no

plano subjetivo, não são definitivas nem indiferenciadas, mas por serem sociais, estão em

constante interação com o contexto em que estão situadas e sofrem mutações de acordo

com os interesses e necessidades que vão aparecendo em cada contexto. As

representações, portanto,

_não são uma re rodução do real no plano subjetivo, mas

sua organização significativa, pela qual cada objeto

apropriado tem seu espaço e seu contorno. Isto porque a

representação social é, por definição, a particularização •..num

objeto, do processo mais amplo de apreensão e de apropriação

do real pelo homem, enquanto sujeito agente, situado. Sob este

enfoque, não é possível estudá-Ia sem que se apreenda, pode-se

assim dizer, o "lugar", no concreto, do homem que a estrutura
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e que, através dela, se comunica e age... a atribuição não é

aqui tomada, portanto, como algo definitivo ou indiferenciado,

mas como intnnsicamente processual; assim, associam-se

conceitos, imagens, valores, normas, símbolos e crenças, numa

explicação do real e de suas partes... assim, são gerados,

ratificados e ampliados valores, normas, símbolos e conceitos,

aspectos que comportam, evidentemente, caráter ideológico;

assim as imagens adquirem sua força, as aspirações e

expectativas se sedimentam; assim o externo é internalizado e a

síntese gerada, por sua vez, externaliza-se; assim o homem se

expressa na comunicação e na conduta, e as respostas que

encontra a essa expressão vão transformando, sutilmente, a

própria representação (Madeira, 1991: 130 - 141).

CARACTERÍSTICAS DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS

...as representações sociais constituem uma parte não

negligenciável do universo individual de cada um, como já

observado por Mauss (1950), quando descreve o papel

importante que jogam na consciência humana, as

representações coletivas sob forma de idéias, conceitos,

categorias ou motivos para cumprirpráticas tradicionais ou sob

forma de sentimentos coletivos e de expressões socialmente

fixados de emoções (Palmonari e Doise, 1986: 2).

São os indivíduos que pensam e produzem as representações sociais, mas através

de intererações que mantêm uns com os outros, à medida em que compartilham suas

idéias e suas realidades, pois não vivemos isoladamente. Relacionamo-nos com pessoas,

objetos e acontecimentos. Jodelet (1991) amplia esta reflexão quando afirma que as

representações sociais

nos guiam na maneira de nomear e definir o conjunto de

diferentes aspectos da nossa realidade de todos os dias, na
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maneira de interpretá-Ios, estatuir sobre eles e, dado o caso de

fracasso, tomar uma posição a seu respeito e a defender. A

observação de representações sociais é, com efeito,

acontecimento natural em múltiplas ocasiões. Elas circulam nos

discursos, são trazidas pelas palavras, veiculadas nas

mensagens e imagens mediáticas, cristalizadas nas condutas e

agenciamentos materiais ou espaciais (Jodelet, 1991: 1).

Ao analisar as representações sociais, são recuperados determinados aspectos

que expressam algo sobre a realidade, como os elementos informativos, cognitivos,

ideológicos, normativos, crenças, valores, atitudes, opiniões, imagens e outras formas de

expressão humana. As representações sociais são fenômenos complexos que agem

cotidianamente na vida social. Podem ser vistas como forma de conhecimento elaborado

e partilhado socialmente, tendo objetivos práticos e visando a construção de uma

realidade comum a um determinado conjunto social. As representações que se forjam no

seio da sociedade, quando contém estereótipos que desvalorizam o outro que se

pretende negar, a partir da ótica e do interesse de quem domina, visam legitimar um

certo modo de apreender este outro de forma propositadamente deturpada e a

interiorização desses estereótipos, que vão sendo transmitidos e inculcados socialmente.

Para Jodelet,

representar ou se representar corresponde a um ato de

pensamento pelo qual um sujeito se relaciona a um objeto. Isso

tanto pode ser uma pessoa, uma coisa, um evento material, físico

011 social, um fenômeno natural, uma idéia, uma teoria, etc; ele

pode ser também bem real, como imaginário ou mítico, mas é

sempre requerido. Não há representação sem objeto. Ela é, então

o representante mental do objeto que ela restitui

simbolicamente.: Reconhece-se, geralmente que as

representações sociais, enquanto sistemas de interpretação,

regem nossa relação com o mundo e os outros, orientam e

organizam os comportamentos e as comunicações sociais. Da

mesmaforma, elas intervêm em processos também variados como

a difusão e a assimilação de conhecimentos, o desenvolvimento
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individual e coletivo, a definição de identidades pessoais e

sociais, a expressão de grupos e as transformações sociais

(Jodelet,1991: 5).

Para estudar as representações sociais, é fundamental que nos remetamos às

características das relações simbólicas no interior e entre os grupos sociais. Na

concepção de Palmonari e Doise (1986), as representações sociais apresentam-se com

duas faces que se distinguem e se correspondem: a imagem e a significação, como eles

própríos afirmam:

as representações sociais se apresentam com duas faces:

aquela da imagem e aquela da significação, que se

correspondem reciprocamente; elas fazem corresponder a cada

imagem um sentido e a cada sentido uma imagem. Elas

constituem umaforma particular do pensamento simbólico, por

sua vez, imagens concretas compreendidas diretamente, e, ao

mesmo tempo, reenviam um significado mais amplo a essas

imagens concretas (Palmonari e Doise, 1986:3).

Palmonari e Doise retomam o pensamento de Moscovivi (1984) a respeito das

representações sociais, especificamente quando aborda a relação existente entre estas e a

comunicação social, apresentando três modalidades de relações que distinguem os tipos

de comunicação: a Difusão, a Propagação e a Propaganda. Tomamos como referência

estas duas últimas modalidades. Na concepção dessses autores, a propaganda trabalha

ao nível das atitudes, determinando uma concepção e uma oríentação positivas ou

negativas em relação a um objeto e a propaganda veicula estereótipos negativos:

a atitude não é uma reunião de opiniões ou de respostas

particulares e heterônomas, mas um agenciamento ordenado da

totalidade dessas opiniões e dessas respostas. Sua função é

reguladora: ela tem um efeito seletivo sobre o conjunto de

manifestações de um sujeito... a propaganda, pelo contrário,

visa uma recusa global de uma concepção alternativa em que

ela apresenta com consistência e rigidez um esterótipo

depreciativo (Palmonari e Doise, 1986:3).
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Ainda segundo os mesmos autores, Moscovici compreende que as representações

sociais têm como uma de suas características a de antecipar o desenvolvimento das

relações sociais, constituindo-se num elo entre o passado e o futuro. Elas se revestem

também de uma função justificatória, por exemplo, nas relações de discriminação,

criando as condições necessárias para sua duração na realidade social.

REPRESENTAÇÕES SOCIAIS E EDUCAÇÃO

A análise feita por Michel Gilly (1989) sobre as representações sociais no campo

educativo, do ponto de vista das relações entre as representações sociais e discursos

sobre a instituição, relações sociais e relações pedagógicas, representação social,

significações e aquisições, suscita questões relevantes para o desenvolvimento do

presente trabalho.

Para Gilly, o interesse da noção de representação social para compreender os

fatos existentes na educação é que proporciona uma orientação sobre o papel de

"conjuntos organizados de significações sociais no processo educativo", oferece novas

explicações a respeito de mecanismos através dos quais, os fatores sociais agem sobre os

processos educativos, influenciando os seus resultados. Na sua concepção,

esta articulação não diz respeito somente à compreensão

de fenômenos 'macroscópicos': às relações entre o

'pertencimento' a um grupo social dado e a atitudes e

comportamentos face à escola, à maneira a qual o ensino

concebe seu papel, etc. Ela diz respeito também a níveis de

análises mais sutis relativos à comunicação pedagógica e

sociológica da educação (Gilly, 1989: 1).

Para Gilly, o campo educativo é um espaço privilegiado para ver como se

constróem, evoluem e se transformam as representações sociais pelos diversos grupos

sociais que ocupam posições diversas e levam-nos à compreensão sobre o papel dessas

construções nas relações desses grupos com o objeto de sua representação.
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o autor aborda aspectos importantes, como o tipo de escola que professores,

pais e alunos acreditam e as representações que constróem sobre estes. Há um consenso

em relação ao papel tradicional da escola como transmissora de conteúdos e o sucesso

escolar dos alunos é explicado tendo em vista o nível de assimilação deste conteúdo, do

comportamento, da aparência e nível social dos mesmos. Aparece uma oposição entre o

bom e o mal aluno, baseada em critérios determinados por essa posição conservadora.

Gilly aprofunda estes aspectos tomando três tipos de situações: o sistema de apreensão e

percepção do aluno singular; os sistemas de apreensões e protótipos de alunos; meio

social, apreensão do aluno pelo professor e relação pedagógica.

No primeiro caso analisa o conjunto de trabalhos realizados a respeito dos

julgamentos do magistério sobre os alunos, os quais, evidenciam as conseqüências das

dimensões que sustentam a apreensão geral do modo como o aluno singular é percebido,

do maternal ao secundário.

Muito concretamente, mais o estudante tende a ser

percebido sob aspecto favorável, do ponto de vista de seus

valores, com peso sócio-institucional, mais ele tende a ser

percebido sob aspecto favorável por todo um conjunto de outras

características, compreendidas por características, tais como a

beleza, a força física, etc (Gil/y, 1989: 9).

Analisa ainda, as respostas do magistério sobre os comportamentos dos seus

alunos, passando de um universo dimensional a um universo tipológico , ou seja, em

termos de tipos de alunos, onde aparece uma similitude entre quatro tipos (protótipos)

que são os seguintes: dois para os bons alunos (o aluno atento, sociável e inteligente; o

aluno aplicado e disciplinado); dois para os maus alunos, julgados ináptos para seguir os

estudos (o aluno passivo, fechado sobre si mesmo e pouco dotado; o aluno pouco

trabalhador, distraído e indisciplinado).

Veremos como esses quatro protótipos podem ser situados

por referência aos eixos fatoriais anteriormente definidos e as

relações que eles mantém com os aspectos gerais da

representação da escola. É o que mostra Londeix (1982)

quando emite a hipótese de cada tipo de aluno, por sua vez,
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inteligente, dinâmico, bem falante e com uma sociabilidade

agradável, será com mais frequência, de meio social favorável e

evocará o modelo ainda vivo da escola das 'elites', fundado

sobre a ideologia do dom e do brilho (Gilly, 1989: 10).

Na abordagem desse trabalho, o que interessa, mais especificamente, é avaliar os

tipos de representação que se originam ou que se reproduzem no contexto escolar a

respeito dos alunos negros e como a escola interfere nas representações e expectativas

que eles têm em relação à mesma. Os estudos realizados em relação à educação

brasileira e, particularmente à educação no Ceará, levam-nos a concluir que as

atribuições de bom ou mal aluno e as diferenças de êxito encontram-se em julgamentos

fundados na situação social dos alunos, mas os critérios são também étnicos, a partir das

representações que são construídas diferenciadamente em relação aos alunos negros e

não-negros e encontram explicações nas relações interétnicas presentes na sociedade

brasileira e que se apresentam também através da escola. Não é este um dado de uma

escola, isoladamente, faz parte da lógica do sistema educacional brasileiro, que é

etnocêntrico mesmo, em contradição com a composição do alunado que é pluriétnica e

pluricultural. A escola, portanto, se encontra dentro de uma lógica e uma

intencionalidade maior que fazem parte do sistema sócio-econômico-político brasileiro.

A atribuição ou o significado que o sujeito dá ao objeto de sua representação tem

origem na sua história individual e social sofrendo determinações de diferentes níveis. O

significado atribuído às pessoas, grupos ou objetos tem origem nas relações sociais mais

amplas e fundamentais e nas relações intersubjetivas. A maneira como os outros vêem as

coisas influenciam na maneira como eu vejo. Há interações interpessoais que produzem

interpretações comuns, mas neste processo fazem-se contextualizadas. Manifestam-se

através de sujeitos particulares, mas não é algo puramente subjetivo; sua apreensão é

feita por sujeitos situados em lugares concretos, com interesses diversos, com

características adversas (valores, normas, símbolos e crenças) de povos distintos. Para

analisarmos sobre o papel da escola, temos que situá-Ia nesse processo.

A escola é um espaço diferenciado da sociedade porque se constitui como um

lugar de produção e reprodução de saberes, de opiniões e valores. A escola é uma

totalidade que interage com uma totalidade maior, sofrendo seus reflexos e reproduzindo
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seus interesses; atua contínua e descontinuamente com a realidade social; é condicionada

e condiciona as relações que perpassam esta realidade. A escola não é neutra mas subjaz

filosofias e ideologias, assimila e veicula certos padrões culturais. Quando silencia sobre

os afro-brasileiros não o faz de forma inocente, existe por trás a assimilação e

reprodução da ideologia dominante eurocêntrica. Quando não se manifesta com relação

às discriminações às quais sofremos dentro da escola e na sociedade, referenda a

concepção de que esse processo é "natural" e legítimo. Quando não trabalha com o

pressuposto de que somos um país multicultural, apenas deixa evidenciar sua linha

etnocêntrica na elaboração dos conteúdos e transmissão dos mesmos. É por isso que há

um distanciamento tão grande entre as necessidades e perspectivas do povo negro em

relação à escola, que não permanece no processo de escolarização por muito tempo: por

que a realidade não permite e porque a escola não responde aos seus anseios. Ao

analisarmos as experiências, as representações e expectativas, em relação à escola,

encontramos, entre as opiniões, contraposição entre a importância que se dá e o seu

abandono:

- freqüentei, mas num quis.

- que ele seja um menino bem inteligente, estudar bem

pra arrumar um trabalho (Antonia)

-Penso em trabalhar, 'agora estudar, num penso mais não.

-Explicam muito o que é bom e arranjar uma boa

profissão, né? A pessoa mesmo pra estudar arranja uma boa

profissão. (Elizabete)

- Todos os anos eu digo que vou me matricular ... de vez em

quando dá aquela vontade, aí passa.

- É bom pra gente mesmo, né, pro desenvolvimento da gente. é

superimportante! (Cláudia)

Começamos por analisar os graus de escolaridade dos entrevistados. O que se

mostra evidente é que há uma taxa elevada de abandono à escola, sendo que, apenas uma

pessoa concluiu o 2° grau e uma concluiu o nível superior. Com exceção de uma pessoa,

todos sabem ler um pouco. Entre os motivos explicitados está o problema de que quando
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(D.MaJorge)

começaram a frequentar escola moravam no interior onde não tinha escola ou era dificil

o acesso:

No interior num tinha negócio de escola... eu nunca

estudei nessa vida... a caneta que eu vi na minha vida foi só

trabalho no roçado. (D.Margarida)

Nesse tempo que eu morava no interior, era assim muito

dificil escola, a gente só ia mesmo pra não ficar analfabeta.

Outro problema bastante indicado foi a necessidade de conciliar entre trabalho e

escola, parecendo que a questão não é só a dificuldade de conciliar, mas de que prioriza-

se o trabalho e não se tem grandes expectativas nos estudos.

Penso muito em trabalhar. Agora estudar, num penso

mais não. (Elizabete)

Algumas pessoas afirmaram que não sentem vontade de estudar, apesar de já

terem tido a oportunidade. Faltam incentivo e estímulo:

Assim, eu não tenho vontade. Vontade mesmo eu não

tenho não. Poderia até ser, com o incentivo de alguém, alguma

coisa... (Ana)

Eu acho que oportunidade eu atá tenho, mas tô tão

desligada... (Cláudia)

O quadro mostra o seguinte: são poucos os que vão adiante na educação escolar

e apesar de se sentirem desestimulados com a escola que temos, esforçam-se para

permanecer nela porque compreendem que se com a escola é dificil a inserção no

mercado de trabalho, pior sem ela. Através dos depoimentos dizem como se deu a sua

experiência escolar.

Que logo quando eu cheguei aqui...no interior num tinha

negócio de escola. E eu num sei assinar meu nome, é só no

dedo, que eu sei assinar não. Eu fui criada nas mata fechada, a

caneta que eu vi foi só cabo de enxada. Nesse tempo não tinha

escola, não tinha nada...Trabalhei muito no roçado mais finado

158



meu pai. Enquanto a finada minha mãe fazia um café, nós

agarrava, enchia tudo d 'água, botava a enxada nas costa pra ir

trabalhar no roçado. Eu nunca estudei nessa vida. Era mata

fechada! Num tinha escola, nun tinha nada. A caneta que eu vi

na minha vida foi só trabalho no roçado, depois passei pras

casa de famia, trabalhar. Passei oito anos na comade Heloísa,

nunca ela pagou nada defuturo pra mim não! (D.Margarida).

Quatro das pessoas entrevistadas têm 1 ano de escolaridade, que corresponde à

alfabetização ou ao 10 ano fraco. Aprenderam a ler e a escrever apenas o nome e

algumas outras palavras. Não continuaram a estudar devido às dificuldades presentes na

realidade do interior, com exceção de uma, que estudou apenas 1 ano e não quis mais

estudar.

Eu não estudei! Porque a pessoa tando na casa de fam ília

num podia estudar! Era tomando conta de menino! Quando eu

deixei de estudar, numa cartilha que hoje em dia nem existe

mais, foi numa cartilha de ABC. Eu fiquei naquilo ali. Foi nas

área mesmo, no interior. Minha irmã me ensinando, aí tinha

outra escolazinha que a mulher me ensinava. Aprendi a ler por

minha conta mesmo. Que tudo que eu via, eu pegava o papel aí

ia ler. Aí ficava soletrando, aí juntava as letras. A única coisa

que eu sei é assinar meu nome e é mal. Somente (D. Edite).

Nós ia a pé, em 58, uma seca daquelas que eu vou te

contar e nós saia de manhã, pro trabalho, veja se o cara tinha

condição de estudar. Saía de manhã pro trabalho: eu, o Chagas

meu irmão, o cumpadre Rafael e o papai. Nós quatro. Levava

uma rapadura e um um litro de farinha. Presta atenção aí pra

tu vê como a coisa era boa, viu? Pois sim, aí nós saia, quando

era 11 horas a gente procurava um pé de árvore. Num é que ele

tivesse folha não, mas num dá uma sombra? Na sombra da

madeira, né, ali comia aquela rapadurazinha pra vir comer um

feijaozim à noite quando chegasse em casa. Aí comia aquele
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carocim escoteiro, que era pra poder botar aquela farinha na

água morna, pra ela escaldar que era pra poder encher a

bucha, né, 58. Aí em 59, aí foi que eu vim embora prá cá. A

vida num era tão ruim mas também num era essas coisas toda

de boa não, sabe? (risos) ... Foi quando eu frequentava escola,

né? Aí depois eu sai da escola. Resolvi não ir mais (Sr.

/delfonso).

Minha filha, frequentei. Mas num quis. A madrinha, essa

que eu morei esse tempo todim com ela, que lá tinha o colégio,

né? Pelejou. Ainda estudei, ainda fiz até o I" ano. Nessa época

ainda tinha o I o ano fraco, né, nessa época que estudei. Ela

pelejou muito pra mim estudar. Eu ainda aprendi, pouquim mas

aprendi alguma coisa ...E eu nunca quis! Eu não me arrependo

de não ter aprendido não (Antonia).

Cursaram entre a 38 e a 58 séries um total de 5 pessoas. Não deram continuidade

aos estudos por causa da dificuldade de conciliar trabalho com estudos; em alguns casos

o trabalho não oferece condições para isto. Na verdade, mesmo os que afirmaram que

deixaram a escola por falta de condições devido ao lugar, também viveram a experiência

de conciliar escola com trabalho (na roça, carregando água, etc.).

Minha filha, nesse tempo que eu morava lá no interior era

assim muito difícil escola. A gente só ia mesmo pra não ficar

analfabeta, sabe? Não ficar analfabeta. E outra que a minha

mãe era uma senhora doente ...e eu era assim mais assim que

fazia muitas coisa em casa. Aí, Ave Maria, eu amanhecia o dia

botando água, era varrendo a casa, era inchendo um bucado de

pote. A í quando eu ia pra escola era pra chegar cedo em casa,

de volta, que era pra começar novas coisa de novo (D. Ma

Jorge).

Porque eu estudava a gente morava no interior e lá não

tinha; eu comecei a estudar logo, mas lá não tinha colégio.

Então tinha aquelas pessoas que tinha estudado, tinha estudado
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um pouquinho, mais então elas ensinava assim, alfabetizava;

até estudava assim, na cartilha de ABC, nera? Até eu estudei,

até eu consegui decorar a cartilha do ABC todinha. Se fosse

hoje escrever, escrevia a cartilha de ABC todinha. Então,

quando eu vim prá cá com minha tia, aí a gente começou a

estudar. Eu e a filha dela...,mas ai, nesse tempo era muito

dificultoso. Era um problema danado pra fazer a matrícula no

colégio. Tinha que ser o pai ou a mãe, aí tinha muitos

problemas prafazer a matrícula (Helena).

Eu comecei a trabalhar com 1-1anos. Eu deixei até o colégio, na

época estudava, deixei o colégio. Meu pai disse assim: "meufi você tem

que trabalhar. Ou trabalhar ou estudar ". Então fui trabalhar, porque

meu trabalho eu dependia totalmente do meu trabalho, que eu tinha de

comer, de beber, tinha de que se vestir, tinha que dá de comer dentro de

casa. Eu propriamente solteiro, eu era um pai de família! Que eu

ajudava meu pai e minha mãe. Eu ajudava meus irmãopequeno. Até que

eu pensava assim: "se eu chegasse a me juntar eu já sabia o que era a

vida ". Já sabia o que era dificuldade. Eu trabalhava de servente,

pegava, trabalhava no solzão quente, pegava chuva, né? Eu num falava

nada. Trabalhei também 3 anos à noite, trabalhei de entregador de

jornal. O trabalho mais mole que existiu pra mim foi de entregador de

jornal (Erivaldo).

A interrupção se dá em níveis de escolaridade variados: algumas pessoas

interromperam os estudos no 1° grau (73 e 88 séries) para se casarem: o pai e o marido

achavam que elas não precisariam mais estudar. Outra pessoa interrompeu na 73 série,

depois de ter repetido esta série várias vezes e depois voltou a estudar. Outras 2

deixaram a escola no meio do 2° grau (2° ano) por terem perdido o interesse.
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Aí pronto. Aí repeti umas 4 vezes a Z" série. E parei. Aí

resolvi assim dar umaparada porque eu comecei assim a achar,

pra ver o que eu queria mesmo. Uma que eu já estava

decepcionada com o ritmo de aula, né? Opadrão de ensino que

tem a escolapública. Eu tinha repetido umas 4 vezes a rsérie e

era o mesmo padrão. Então aquilo já me deu assim uma

angústia, uma raiva assim que eu não...Eu disse não, eu vou dar

uma parada. A i parei. Então eu comecei a pensar: "será que

sou eu mesma que tâ querendo estudar ou estou estudando só

porque meus pais estão me colocando na escola?" Aí peguei,

resolvi parar, né? Parei, passei 3 anos sem estudar, voltei,

terminei o 2° grau, né, e agora tô continuando os estudos, né,

também na escolapública (Osiélia).

Entre os 17 entrevistados, apenas 1 concluiu o 2° grau e 1 concluiu o nível

superior e, pretendem continuar estudando. Esta exceção explica-se pela situação

financeira, principalmente por estímulos encontrados através da militância em

movimentos populares e incentivo por parte da mãe.

Entre as formas de organização existentes no Trilho, encontramos 1 Associação

de Moradores e 1 Grupo do Movimento Negro, sendo que, na década de 80 havia forte

ligação com as Comunidades Eclesiais de Base e Pastoral de Juventude, por parte de

alguns entrevistados. A participação nestes movimentos sociais ajudou-os a tomarem

consciência da realidade e terem uma postura critica diante da mesma. Essa tomada de

consciência, porém, não engloba a consciência negra, mas os problemas sociais

brasileiros, especificamente os problemas de moradia. Tais movimentos não enfocavam

nada a respeito do povo negro e nem a respeito da escola. O Grupo de Consciência

Negra tem sido o único a suscitar estes aspectos da realidade, a se preocupar com os

problemas educacionais que afetam os negros e com o resgate da sua história e da sua

cultura. Para um dos entrevistados, a ligação com esse grupo foi um dos motivos

importantes que determinaram a possibilidade de sua inserção na universidade.

Eu analiso do seguinte modo: primeiro é em relação

econômica, né? O meu pai teve a sorte de conseguir um
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emprego federal ...Ele é analfabeto, mas ele conseguiu um

emprego federal. Ele ganhava razoável, né? Ele não ganhava

muito bem, mas ele nuncafoi de estragar dinheiro com besteira,

com farra, assim, com nada que não fosse pra dentro de casa.

Então assim...e a minha mãe se preocupava muito com a

história da educação da gente, né? Então eu acho que foi isso.

E eu sempre fui uma pessoa que me interessei de querer

estudar, de querer aprender, de meformar, terminar o r grau e

tal e eu acho que a questão econômica, essa coisa de o meu pai

ter um trampo legal, isso ajudou muito, né? E depois foi a

minha vontade de estudar...a questão social, isso me incentivou

muito a querer estudar mais. E outra coisa muito importante

que mefez resolver mais tarde tambémpela questão da História

ou da Sociologia foi a questãojá da consciência negra ... Então

foi essa coisa de reunião, de Movimento Social que me fez

ultrapassar essa questão também, né? Querer ser mais...

(Manuel).

Perguntamos aos que interromperam os estudos sobre a vontade e as

possibilidades de retomarem à escola e continuar estudando. As respostas foram

variadas: 4 pretendem continuar os estudos por razões semelhantes: realizar o objetivo

profissional, ter mais condições para melhorar de vida, porque acham importante e

porque é um direito. Acreditam que isto será possível, mas quando melhorarem as

condições de tempo (para as que são donas de casa e têm que cuidar dos filhos), de

dinheiro e tiverem uma escola de melhor qualidade.

Aí pronto. Eu perdi a bolsa. Aí eu parei de estudar. Mas

ainda hoje, se, creio que Deus vai me dar, é só Deus dar a

condição assim melhor eu voltarei a estudar. O meu sonho é

voltar a estudar. Eu nunca parei. Eu creio que Deus vai me dar

essa condição (Helena).

Cinco(5) pessoas entrevistadas, gostariam de continuar os estudos mas não vêem

as possibilidades, seja por causa dos filhos, por causa do trabalho, ou devido à idade. As
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que gostariam de retomar à escola é para adquirirem mais conhecimentos e para

melhorarem em termos profissionais.

Não sei. Hoje em dia é até mais difícil. A gente às vezes é

até discriminado. Eu vou em certos cantos me inscrever, as

pessoas cobram assim um certo grau de estudo. Porque eu

estudei até meus 14 anos. Quando eu vim pra Fortaleza não

estudei mais. Fiz até a sa série primária. E às vezes, muitas

vezes assim eu sinto até aquela falta, eu sinto até raiva de mim

mesma de eu não ter estudado mais. Porque quando eu cheguei

aqui eu tive a oportunidade de estudar à noite, não me

preocupei nisso e hoje em dia, eu acho que se eu tivesse

estudado, pensado mais, eu teria um emprego melhor. Mas se

tivesse um emprego melhor ...estudar até que eu posso, né?

Assim, se eu encontrar lima pessoa pra ficar com os meninos. E

se eu...prá mim botar uma pessoa dentro de casa pra tomar

conta, pra morar comigo ...não posso pagar porque com o meu

salário que eu ganho eu não posso, né? Assumir uma pessoa e

ainda ter que pagar e eu não posso. Mas eu tenho vontade de

estudar, né? Porque muitas vezes eu tenho dificuldade até

de...eu vou escrever uma coisa, um portugues assim, eu me

atrapalho, escrevo errado. Essas coisa assim eu sinto falta em

não ter estudo (Sônia).

Bom, realmente a gente tem que falar uma coisa positiva,

né?.. talvez eu poderia ter essa vontade de estudar, mas hoje

em dia devido às circunstâncias, devido coisa que sucedera,

entendeu, eu dentro de mim eu tenho o seguinte: eu trabalho tá

entendendo, eu trabalho ...mas se realmente houvesse a condição

se eu dizer assim: rapaz eu vou estudar novamente tá

entendendo, aquilo que não atrapalhasse ... (Paulo) .

...aí quando eu já morando aqui, aí num apareceu o

MOBRAL? Foi, quer dizer, alguma coisa que eu sei hoje
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agradeço o MOBRAL e eu num fiquei até porque aí tinha que

opinar, ou por mim ou pelas minina, né? Aí eu digo: vou querer

que as minina vão, deixa que eufique porque eu pra mim, o que

eu tinha de dar já dei! E elas ainda tem muita coisa pela frente

(Sr. Ideljonso).

Eu gostava de estudar pra aprender ao menos a assinar

meu nome. Toda vida, todo documento que eu tiro, eu boto só o

dedo, porque adonde a gente morava num tinha negócio de

colégio... (D.Margarida).

Entre os que interromperam os estudos, 5 pessoas manifestaram o não desejo de

voltar a estudar; 1 devido à idade, já avançada, 3 porque não se sentem motivadas e 1

porque não vê um retomo imediato em termos de melhoria de vida e, podendo, prefere

trabalhar. A interrupção, expressa o distanciamento existente entre a escola e a vida das

pessoas negras. Ao deixar de abranger a história, a cultura e a realidade do povo negro,

ao transmitir estereótipos negativos sobre o negro e reproduzir as discriminações

existentes na sociedade, a escola gera desinteresse ou falta de motivação nas pessoas

para freqüentá-Ia. Entre freqüentar forçosamente a escola ou distanciar-se, preferem a

segunda opção. A escola poderá ser para eles, um meio para melhorar sua situação

econômica, mas de forma indireta, através dos filhos. Estes sim, deverão fazer um

esforço para permanecer na escola, e os próprios pais impõem esta exigência, pelo

menos em relação às crianças. Por isto investem na educação dos filhos, não havendo

por parte deles próprios, vontade e necessidade de estudar. Estas são atribuições dadas

aos filhos, como veremos mais adiante. A seguir veremos o que pensam de si mesmos,

quanto à possibilidade de voltar a estudar.

Não queria mais não. Não queria mais, sabe por quê? Eu

num tenho mais cabeça pra isso não! Num tenho mais cabeça

pra isso, sabe por quê? Porque eu leio, na mesma hora não sei

mais! (D.MaJorge).

Pode até ser futuramente num sei, porque pra estudar

nunca é tarde, né? (Ana).
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Num quiria não. Num vou porque eu vou é durmir lá na

aula, sentada (risos). Porque eu só quero assistir televisão

(Antonia),

Eu acho que depois que a pessoa se junta, agora tem que

cuidar de filho, tem que cuidar do marido, num tem mais tempo

num tem mais cabeça, mais pra estudo. Eu penso assim, né, da

minha parte, principalmente depois que a mulher se casa ou se

ajunta, num tem mais noção de aprender alguma coisa. Porque

agora só vai naquela preocupação dos filho, né, do marido. Eu

penso assim. Até aparecer os filho. Depois de aparecer os filho

a gente só pensa nisso. Em relação a trabalho aí já é totalmente

diferente porque aíjá vai trabalhar pra ganhar seu dinheiro que

é pra jazer alguma coisa. Já tem negócio de salário, né? Tem

negócio de tá bom pros filho aí já leva vantagem, né? Que a

gente vai receber, né? E no colégio não, a gente vai dar.

Negócio de matrícula, num vai dar o dinheiro (Elizabete).

A realidade educacional das famílias negras do Trilho, o seu grau de inserção e de

interrupção escolar são coerentes com os dados mais gerais do processo de

hierarquização e exclusão dos trabalhadores na escola. Estes, constituem-se de uma

grande parcela de negros e são os que sofrem profundamente e de forma mais direta as

dificuldades de acesso e permanência na escola. Os graus de escolaridade dos negros

aparecem sempre abaixo dos demais grupos. As causas não estão apenas na ausência de

condições objetivas de frequentarem a escola, mas também, no tipo de escola que são

ofertadas. Ou seja, os fatores que explicam o baixo nível de escolarização da população

negra estão dentro e fora da escola, encontram-se tanto no sistema educacional, quanto

na estrutura político-econômica do país, pelo descomprometimento e pela ausência de

democratização étnico-social nos diversos espaços.
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CONCEPÇÕES SOBRE A ESCOLA

Quando perguntamos aos negros do Trilho, qual a importância que dão à escola,

o universo das respostas é amplo e variado, mas têm em comum a concepção de que a

escola é importante como transmissora de conhecimentos formais que podem

proporcionar uma profissão melhor. Apenas 2 pessoas colocaram em dúvida a

importância da escola (estão entre as que não sentem motivação para estudar) e 1 delas

mostra uma contradição no seu pensamento: não sente vontade de estudar, vê muitas

pessoas que estudaram e não progrediram em termos de trabalho, mas investe na

educação escolar do filho, na esperança de que ele tenha um futuro promissor. Talvez

esta contradição se explique na avaliação que ela faz da exclusão social mesmo daqueles

que tenham frequentado escola. Ou então, não acha a escola interessante para ela ou não

se vê estudando. Algumas pessoas concebem a escola como um meio para veicular

conhecimentos que proporcionam o crescimento individual, mas não como um meio que

influencie no comportamento, pois este não se adquire na escola:

Certo que a educação, a parte que as pessoas frisam

muito: "Ah, fulano não foi à escola, fulano é ignorante porque

a pessoa num foi à escola, mim sei o que..... pra mim, a

educação, essa outra parte, essa outra educação pra mim num

precisa ir á escola pra ter essa outra educação, entendeu?

Porque você vê pessoas que terminam a faculdade, altamente

ignorantes. Ignorante totalmente. Abriu a boca, é uma decepção

total (Osiélia).

A escola só é dar uma educação assim é, eu quero dizer o

seguinte: se você é uma pessoa educada do berço, a escola

apenas só vai é, como é que se diz, é, polir, né? Porque eu sei

que a escola é bom porque ela te ensina a ler, a escrever,

contar, mas a respeitar, minha filha, se você não traz aquilo do

berço, num é a escola que vai te dar não. Sabe que não é? Isso

é o que eu vejo. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que

tem lima formação, né, boa, os seus pais foram umas pessoas
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que souberam lhe educar, num é educar em termos de ler e

escrever, é educar em termos de criar, entendeu? O colégio vai

aprimorar exatamente isso. Mas... você aprende no colégio, se

forma, lê, escreve, se forma, é uma doutora, entendeu? Em

letra é lima doutora. Mas em pessoa, entendeu? Você é o quê?

Uma burra que só sabe dar coice. Influi no comportamento se

você for comportada. O que eu quero dizer é o seguinte: A

escola, ela influi muito assim, porque às vezes eu fico

observando.: o médico num é 11m cara que é pra ser

preparado? Mas você sabe que tem médico mais ignorante do

que eu, que não sei de nada. Por quê é? É porque aquilo ali,

num é... é porque pelo colégio e pelo cara ser um elemento

formado ele num era pra ser daquele jeito não, era? Não era.

Mas ele trouxe aquilo dali do berço, os pais não souberam

educar ele, pra respeitar as pessoas. Num é ele por ter um anel

no dedo que ela vai respeitar não. Vai não. A escola contribuiu

muito pra que ele chegassse até o ponto que chegou, em temros

de saber, entendeu, É porque ele formou-se, mas em termos de

respeitar as pessoas, o ser humano, como pessoas, se ele num

trouxe do berço, num tem como ele arrranjar no colégio (Sr

Idelfonso).

Outras pessoas pensam ao contrário:

A importância é porque a gente fica mais informado, né,

fica sabendo de mais algumas coisas e é bom pra gente mesmo,

né, pro desenvolvimento da gente (Claudia).

Ah, a escola é muito importante. A escola faz a pessoa

mesmo. A escola ensina a pessoa a ser gente. Ser um cidadão.

A escola é tão boa que às vezes a pessoa sai de casa quadrado

aí chega lá, aí quando sai, sai redondo, porque sabe... os

professores ensina e ele ... procura mais ainda procurar fazer o

melhor e o impossível do que ele vê, né? (Erivaldo).
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São bastante diversificadas as representações sobre a escola. Em alguns

depoimentos podemos ver que a escola possui uma grande importância a nível das

necessidades cotidianas. Ela desempenha um papel instrumental, à medida em que serve

para ajudar a responder aos problemas surgidos no dia-a-dia, como por exemplo, saber

ler o nome de um ônibus; ou seja, ajuda num momento de locomoção e evita que se

dependa dos outros. Neste sentido, a escola proporciona também uma certa autonomia.

Mas eu agradeço a Deus eu num ser cega. Num sei não.

Se eu fosse cega... porque eu comparo assim a pessoa que não

sabe ler, eu comparo que nem um cego guiado pelos outro

(D.Ma Jorge).

A pessoa estudar é muito importante, a pessoa saber ler é

muito importante. Porque a pessoa que não sabe ler, eu

comparo com um cego! Que não sabe ler. Já pensou a pessoa

não saber o nome do ônibus, vai passando e não sabe nem

apanhar que tem que perguntar a uma pessoa por que não sabe

que ônibus é aquele! E vai para algum canto, o nome de uma

rua não sabe dejeito nenhum, tem queperguntar a uma pessoa!

Eu comparo com um cego. Acho que o estudo é muito

importante! (D. Edite).

Algumas pessoas têm uma visão que expressa o preconceito que sofrem os

analfabetos em nossa sociedade e deixam transparecer alívio por não se encontrarem

entre elas. É também uma concepção limitada de escola que não vai além de aprender a

ler e a escrever. Não vai mais longe na compreensão de outros papéis os quais a escola

possa desempenhar e não percebe as causas do analfabetismo do qual muitos são vítimas.

A importância que eu acho eles freqüentar a escola, pra

aprender, depois arranjar um emprego bom, pra eles, com o

estudo deles, porque a pessoa sem estudo num consegue um

emprego bom (D. Edite).

... porque hoje em dia, quem não tem estudo não é nada,

né? Porque se você não tem estudo, até você vender um pão na
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Freqüentar que é pra aprender alguma coisa. Agora eu

num sei se eles querem freqüentar, né? Que é tão bom a pessoa

aprender, né? Que a pessoa estudando ainda arranja alguma

coisa na vida, né? Sabe assinar o nome ... (D. Margarida).

padaria você for vender um pão na padaria você tem que ter um

certo grau de estudo (Sânia).

Ah, porque ele, que ele seja, um menino bem inteligente,

estudar bem pra arrumar um trabalho, ele tiver rapaz ter o

futuro dele. A minha esperança tá nele. Minha esperança tá

nele Eu e o pai dele, né, que nós tamo fazendo tudo pra ele, ele

é quem vai nos ajudar na velhice. Se Deus quiser! e eu tenho fé

em Deus que eu hei de tá viva e o pai dele pra gente ter um

conforto e ele trabalhando. É o que mais quero (Antonia).

Ninguém abordou a escola como um direito de todos e que, por isto mesmo, está

errado não termos acesso à mesma, ainda quando o temos, a escola está desqualificada

no sentido de que não prepara para atender às necessidades pessoais e sociais do povo ~
•••••••

negro. ==
Há os que concebem a escola apenas com o objetivo de fornecer

conhecimentos formais. Entre as pessoas que pensam desta forma, há os que supõem que

estes conhecimentos são universais e neutros:

Pra mim, eu acho que a importância da escola é a gente

aprender mais coisa, né? A gente ter mais experiência, um

crescimento, né? Explicam muito o que é bom e arranjar uma

boa profissão, né? A pessoa mesmo pra estudar arranja uma

boa profissão. Mas se for só pra brincar... meio difícil

(Elizabete).

Outros questionam os motivos da ausência de conteúdos afrocêntricos. Percebem

os interesses que perpassam a escola, o papel que ela exerce na reprodução de

determinados pensamentos e comportamentos, de padrões de conhecimentos e de

valores que reproduzem o racismo existente na sociedade.
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Eu acho o seguinte, que com relação à negritude, eu

tenho assim uma maneira de ver o seguinte, que eu acho que a

escola não contribui coisa nenhuma! Assim, com a construção

da negritude, a sua identificação com a negritude, de jeito

nenhum. Porque se você vai na escola pública você vê muitos

alunos negros. Mas os livros didáticos que são usados são

ridículos, certo? As histórias que tem, sempre colocando o

negro como inferior, né, negro sempre ele escravo. Sempre ele

já foi escravo. Sempre ele foi uma coisa jogada, impostada lá,

né? Num servia, só servia pros trabalhos braçais. Ele não é um

ser que pensa, ele não é um ser que sente nada, né? E isso nas

escolas é que você vê claramente, certo? E às vezes os os

próprios professores, eles não sabem trabalhar essa coisa, como

eles passarem determinadas lições, relacionadas com os negros.

Eles só fazem reforçar aquilo que eles já ouviram com os

professores deles, certo? (Osiélia).

Encontramos ainda os que indagam e põem em dúvida a importância da escola.

Estes se baseiam nas suas experiências pessoais e nos acontecimentos que envolvem

pessoas negras que estudaram ou não. Neste tipo de concepção, estudar ou não estudar

parece não fazer diferença, à medida em que os mecanismos de exclusão social do negro

existem tanto num caso, quanto em outro. De qualquer forma é dificil a inserção e a

ascensão social de pessoas negras.

As vezes eu fico imaginando assim: tem tanta gente que

estuda tanto! Tem uns, né, que às vezes fica cum problema,

doente, fica às vezes nervosa de tanto estudar e às vezes não

arruma assim um trabalho bom com aquele estudo que ela

estudou tanto, pra ser alguma coisa na vida, às vezes num

arranja nada. A i eu também num vou muito não. Num gosto

muito não. Num vejo vantagem assim não. Em algumas pessoas,

né, que tem aquela sorte de terminar a faculdade, arrumar um

trabalho bom, mas outros é difícil arrumar, né? (D. Antonia).
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E às vezes eu imagino também que quem sabe ler, quejá é

universitário e tudo que também num tem emprego, num tem

chance. Quem também num tem estudo num consegue emprego

porque ... aí ninguém sabe, né? Eu pelo menos não entendo. Eu

num sei dizer qual a importância da escola, porque se a gente

não sabe a gente não é nada futuramente e, se a gente sabe

também é difícil de ser alguma coisa (Ana).

Para outras pessoas, é inquestionável o grau de importância da escolarização num

mercado de trabalho que se apresenta a cada dia mais exigente. Sem estudos, a situação

dos negros torna-se ainda mais dificil, as barreiras aumentam e ficam mais expostos aos

processos de exclusão de determinados espaços sociais e de determinadas profissões.

Pensam que a qualificação traz possibilidades que não acontecem quando não a

possuímos. Alguns não percebem que o nível de escolarização dos negros de um modo

geral é baixo e que mesmo possuindo maior qualificação permanecem desempregados ou

subempregados. E quando ocorre ascenção de negros isto se dá isoladamente, através

de algumas pessoas negras, o que não significa uma ascenção social coletiva dos negros,

ou seja, a nível coletivo a exclusão permanece.

Oh, hoje em dia a gente, como eu já muitas vezes já vi

alguémfalar, que não adianta mais estudar, maspelo contrário,

hoje em dia é que a gente deve estudar porque a gente tá vendo

que daqui uns dias o 2° grau é que vai ser o ]O grau, né? O

mínimo pra você conseguir um trabalho, né? Então significa,

pra mim, que é de grande importância porque além de você tá

sempre aprendendo, tá sempre...como é que se diz? Num é

assimilar, é estar sempre armazenando, né, conhecimentos

(Liduina).

Eu sempre pensava e a minha mãe sempre dizia essa

história de que você realmente tem que estudar pra, digamos,

ser alguma coisa na vida,pra tentar viver melhor, né? E issofoi

também o que me incentivou essa questão da melhoria

realmente de vida, da procura de independência que na minha
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concepção, essa independência só veio agora, depois que eu

terminei a universidade, que eu já comecei a trabalhar, porque

antes, quando eu estudava, eu pegava bico...dava pra pagar o

ônibus. Então aos poucos também, na universidade eu já fui

procurando a minha independência (Manuel).

... e eu vejo também dificuldade agora. Até pra arranjar

emprego. Se num tiver o 20 grau completo você num é aceito... e

eu imagino futuramente, né, quem num quer estudar o que vai

serfuturamente? (Ana).

Para algumas pessoas, a aquisição de novos conhecimentos que a escola oferece,

é importante para elas por que proporciona o desenvolvimento individual e ajuda a

ultrapassar certos limites. Mesmo com todas as limitações e contradições que ela

contém, é fundamental a possibilidade de acesso à educação escolar.

Mas, pra mim eu acho o seguinte, que a importância é que

você no estudo você descobre mais coisa, entendeu? É o

contrário de eu saber ler só a cartilha de ABC e saber só

assinar meu nome. Então, quando eu sei só isso, então me

limita. Eu fico limitada só àquilo, a só escrever meu nome e sei

juntar as letras do alfabeto, formar algumas palavras. É, mais

se eu desenvolvo o meu estudo, procuro terminar o 10 grau,

procuro fazer até a 4a série e assim vou desenvolvendo meus

estudos, eu vou conhecendo mais coisas, vou lendo outras

coisas, sei que sou capaz de formar muito mais do que só

algumas palavras com a cartilha de ABC, entendeu? Tem

muitas outras coisas que eu posso conhecer, posso vê, né? Você

pode conhecer o mundo inteiro através dos livros! Se você

realmente quer ler, ver a importância no estudo você pode

viajar através dos livros, né? E eu acho importante por isso,

porque ela, a escola quando você começa a estudar, né, você

começa a ter uma outra dimensão, uma outra coisa; você

começa a ver que num é só aquilo ali, né? Num é só a sala de
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aula, num é só o professor. Você vê uma coisa muito mais além,

entendeu? Você vê a escola muito mais além. É como se o

mundo inteiro fosse uma escola que você vai sempre tá

aprendendo, aprendendo, aprendendo. Porque você, por

exemplo, eu saio daqui de Fortaleza, saio do Ceará, vou pra

outro Estado. Em outro Estado eu já vou aprender outras

coisas. Então quer dizer, com o que eu sei, com a leitura, com o

que eu aprendi a escrever e tudo, eu vou juntando e vou

conhecendo mais coisa. Eu vou aumentando o meu

conhecimento. E assim sucessivamente. Eu acho a importância

do estudo é isso. Ele leva você a conhecer, a descobrir coisas

novas, né, a descobrir as suas capacidades, seu limite. Porque

às vezes a gente pensa que tem só um certo limite, quando a

gente começa a fazer as coisas, começa a ler, a escrever você

ver que você não tem limite. O limite vai só até aonde você quer

mesmo! A gente né, quer dizer, às vezes a gente diz: há eu

conheço o meu limite; mas não existe limite. O limite é até

aonde a gente quer parar. Quer dizer, se eu não quiser parar de

estudar eu não paro! É porque sefizer o vestibular, a faculdade

vai aparecer mil e um cursos que eu vou quererfazer. Então eu

posso parar até à faculdade, se eu quiser parar. Se quiser

continuar tem espaço pra mim continuar, né? (Osiélia).

Você sabe que tem muita gente que é formado, mas num

dá valor. Aquilo que aprendeu. Mas é só que a importância é

tão grande que aquilo que você aprendeu vai pra cova com

você. Você num deixa pra ninguém! A herança que você deixa é

aquilo que você vai dividir. Se você não sabe, se eu não sei e

você sabe, me ensinou, já dividiu comigo, né? Mas o resto você

leva! Cê não leva aquilo que cê deixou comigo. Aquilo que você

me ensinou e eu aprendi. Vocêjá. .. não diminui nada de você.

Cada vez mais cê fez foi crescer, né? Que pelo meno cê ajudou

alguém, né? E essa é a minha maneira de eu ver (Sr. ldelfonso).
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A educação dos filhos é algo central, uma preocupação constante das famílias

negras do Trilho. Algo que se leva a sério que se prioriza e para o qual é empregado

tempo, disponibilidade e custos financeiros. A escola é um objetivo primordial nesse

processo educativo. Os modos de educar variam de acordo com os valores e com as

condições concretas de sobrevivência. Por melhor que sejam os anseios e as buscas das

mães e dos pais com relação à educação escolar dos filhos, não podem ir além da

realidade objetiva na qual estão mergulhados. As escolhas realizam-se dentro de limites

impostos por esta realidade. A educação que podem oferecer aos filhos, por mais boa

vontade que possam ter, não foge dos critérios seletivos da estrutura social dominante,

que se realiza, de modo particular, através do sistema educacional. O Estado não

proporciona o acesso à escola, especialmente a uma escola de qualidade para todos, mas

às escolas insuficientes, desqualificadas e curricularmente embranquecidas. As escolhas,

portanto, vão até um certo ponto, mas não vão mais além, por impossibililidades que

extrapolam às iniciativas individuais.

Assim que a gente é pobre não tem dinheiro, né pra deixar

pros filho. A única coisa que a gente pode deixar é a educação,

né? Então já pensou, você morre, seu filho pobre, negro e sem

instrução. Coitado! Vai sofrer demasiadamente, né? Porque

vocêjá tendo alguma instrução, vocêjá sofre! Você tem que ter

sangue no olho pra poder seguir emfrente (Liduina).

Procuro educar meus filhos, dar amor a eles, que pra

quando eles ficarem adulto não ter a vida que o pai deles teve

comigo...Eu vivo assim, procuro ocupar meus filhos pra que

eles não fique na rua, né? Boto na escola de manhã, boto na

escola de tarde, e passo o diafora e recomendo a eles todos dia

a Deus, porque eu saio de manhã, só chego de noite (Sânia).

Então... pois que eu sei escrever o nome, muito ruim mas

escrevo. Num carimbo o dedo não. Mas que eu acho muito

importante a escola acho. Tanto é que aquilo que eu não tive,

eu procurei dar pros meus filhos. Porque na época eu num tive

isso eu também num vou dar pra ninguém. Não! Hoje ela sabe
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de alguma coisa. Num sabe mais porque num quizeram (Sr.

Idelfonso).

Eu penso totalmente diferente que a minha pessoa, né?

Porque se Deus quizer, vou procurar jazer o possível e do

impossível pra eles. Na parte de colégio, na parte de

educação ... " eu num vou ter o meu capitalismo em cima de

vocês não. Eu vou ter minha educação com vocês aberta, igual

a que meu pai teve comigo (Erivaldo).

Existe um pensamento de que a educação dos filhos não deveria ser apenas

livresca, mas voltada também para a formação profissional. Para este pensamento, o

trabalho é um dos meios para educar, neste sentido, acha que a educação escolar e a

educação no trabalho devem acontecer ao mesmo tempo, contanto que não prejudique o

tempo livre das crianças para o lazer.

É. Daqui a uns anos dá. Até vive querendo que eu arranje

trabalho. Até que tem uma trabalhando; esses trabalho que tão

jazendo agora. Que seja assim uma coisa que eles deviam jazer

assim uma coisa sem discriminação e que não empatasse o

estudo porque tem tempo pra tudo. Estuda meio dia, né? Então,

se josse digamos esses trabalho de padaria, que é comunitária.

Então chegasse em casa 11 e meia, então até 1 e meia, 2hs, pra

almoçar, discansar, tem pra estudar ... então tirasse 2hs à tarde

pra quele trabalho,né? Quer dizer, ele ia se profissionalizar. Ia

ter tempo pro colégio, ia ter aquele tempo né, pra jazer o dever,

pra estudar; quer dizer ter aquele tempo que ele ia, né,

desenvolvendo, porque a criança, ele tem muitas criatividades!

E a mente dele trabalha, né, disparado. Quer dizer, devia se ter

uma coisa. Num é que, bom, num chega 11hs do trabalho e

quando é 12hs já tá correndo, aquela responsbilidade porque

tem que tá correndo no trabalho. Não, né? Mas que josse assim

uma profissão ensinando a ele, de acordo com a escola, né.

Tinha assim aquela 2hs, porque aí tem que ter aquele tempo do
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lazer, né deles brincar e tudo, né. Aí dependendo da idade, eu

acho isso importante (Helena).

Quanto à matrícula dos filhos nas escolas, não passa por uma escolha livre, no

sentido de poderem escolher o que considerem melhor para os mesmos, mas usam

critérios dentro do das possibilidades: proximidade, espaços da escola, as formas de

relação dos professores e diretores para com os alunos negros, a existência de vagas e a

qualidade da escola. Esta questão é avaliada de diferentes modos: uma "escola boa"

pode ser vista como a que os professores passam muitos deveres, pelos conteúdos

transmitidos ou pela forma como eles ensinam. Todos passaram ou continuam em

escolas públicas ou comunitárias, mas conveniadas. Geralmente o 1s grau menor é

cursado neste tipo de escola: estudam um ano numa escola, às vezes no ano seguinte já

mudam pra outra, principalmente depois do 1s grau menor. Uns mudam de escola pelas

contingências, como por exemplo, o problema de falta de vagas; outros porque

procuram uma escola que considerem melhor. Numa casa onde há vários estudantes, é

comum o caso de estudarem em escolas diferentes. Às vezes encontram vaga para um e

não encontram para outro, outras vezes isto está relacionado ao grau de escolarização:

os menos adiantados estudam em escolas conveniadas e os mais adiantados, como já

havia explicado acima, em escolas do Estado ou do Município.

Lá no, colégio ali no... de Sá Cavalcante, né, a minha mãe

colocou lá porque ela achava que ali era bom colégio, né? E

realmente era um bom colégio. Ensinava direito aí começou a

fechar, eu fui crescendo, aí fui estudar lá no Sta. Cecília né? Aí

eu estudava de noite né, podia fazer meu curso à tarde. Aí

pronto, aí fui lá pro Pio XII. Lá o pessoal fumava maconha,

essas coisa, já peguei o último colégio que tinha vaga era lá,

né? (Elizabete).

Era porque era a única, porque ele tava fora de faixa. Eu

já tinha 7 anos, quando ele entrou no colégio já dentro dos 7

anos ... Ele já tava muito grande. Aí foi que a Irmã pegou e

transferiu ele pro Centro Comunitário, lá pra onde ele tava, lá

onde ele tá ainda ... O Almir estudava no Imaculada, e depois
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foi para o S. Rafael; e o Mauri ficou na escolinha; fez até a 4ª

na escolinha e depois foi pra banda da Cidade 2.000, aí fez a

59.. E o Maurício foi no Renato Braga. O Maurício fazia 49. no

Renato Braga, aí fez a 59. no Joaquim Albano. Aí num

continuou, aí parou. A minha vontade, meu maior desejo é de

fazerem ao meno até a 8ª, tudim, mas num deu, né? Fizeram só

até a 59.. E eu acho que de qualquer maneira, eles não são

analfabeto! Eles sabe. Porque eu queria saber ao menos a

metade do que eles sabe (D. Edite).

É porque foi consequência de encontrar vagas, ela

estudava no mermo, no Colégio Dep. Dias Macedo, mas ela

passou pro Rogério Frois porque o grau que ela faz no estudo

não tinha lá no colégio aonde ela estudava antigamente, então

ela tinha que ser transferida pro outro colégio, tá entendendo?

(paulo).

Porque o ensino de lá bom, sabe? Porque eles viviam

noutra escola, mas aí eles não tavam aprendendo nada, passou

o ano todim, num traziam tarefa, eu achava assim, que a escola

não tava boa pra eles, aí tirei e botei nessa outra escola

(Sônia).

Meus estudaram... só quem estudou em colégio de Estado

foi o Jorge que estudou lá no Mucuripe ... meio ano. Ainda me

arrependo hoje... Eu roubava, do Chico Manel, nunca soube

assim, dizer assim: "eu tô pagando a escola dum filho meu. "

Não. Porque ele me dava o dinheiro,né e quando ele dava, né?

"Isso aqui é pro colégio do fulano, isso aqui é pro colégio de

cicrano, esse aqui é de beltrano. " É minha fia, eu ia atrás de

bolsa... (D. M- Jorge).

Eles os 3, os 3 mais velhos estudavam tudo no J Macêdo

mais ali na Cidade 2.000. E a Elenice estudou 2 anos lá, mas

ela nunca gostou de lá, nunca se adaptou lá. E aí pediu pra
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sair. Aí eu tirei ela. Só que eu botei lá no Clóvis, aí ela tá

gostando. Aí os outros esse ano já vai ser o último ano lá

porque já vai fazer a 4a. Mas aí os dois já vão começar lá de

novo (Helena).

É porque ele fez o jardim e a alfabetização na escola no

Externato S. Vicente de Paula. Mas era muito longe, tinha que

ir deixar de ônibus, às vezes o Idelfonso não tinha o dinheiro do

ônibus. Era muito assim, com dificuldade, ai tinha esse colégio

das Irmã, aqui pertim aí a gente resolveu tirar ele de lá. E logo

também, lá ele só vivia tendo reclamação, tinha reclamação e

tudo. Aí o Idelfonso achou melhor tirar ele de lá e butar aqui

que era mais perto que eu podia ir deixar ele, buscar e tudo,

né? (Antonia).

o acompanhamento à frequência dos filhos à escola demonstrou-se como algo

bastante rigoroso, assim como ao desenvolvimento, ao aprendizado, e às relações

através das reuniões na escola, de conversas com os filhos, examinando seus cadernos e

exercícios, colocando reforço para aqueles que têm condições de ensinar os deveres,

colocando-os em uma outra escola para responder a esta necessidade. Este

acompanhamento é feito mais frequentemente pelas mães.

Apontam a escola na qual estudam (pública) como deficiente, precária, onde os

professores mostram-se desinteressados e os alunos desestimulados; esta escola não

prepara para o mundo do trabalho, nem para a universidade, ou seja, não oferece

condições para a ascensão social dos que a frequentam. Contudo, apenas uma pessoa

mostrou-se consciente destes fatos. Os demais não pareceram críticos em relação a eles.

Parte dos entrevistados concebe a escola como transmissora de novos

conhecimentos e não apenas reprodutora do conhecimento formal, mas também

acrescenta valores, pensamentos, comportamentos e pode contribuir também para a

cidadania dos educandos. É um conceito bastante ampliado de escola, como podemos

rever através de algumas falas:

" ...ela te ensina a ver muito mais além daquilo que só apreender a ler e escrever.

Quando você começa a estudar, né, você começa a ter outra dimensão ..." (Osiélia).
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"É bom pra gente mesmo, né, pro desenvolvimento da gente ..." (Claudia).

"".a partir do momento que você estuda, você começa a se abrir, a ter novos

pensamentos, outras maneiras de você falar, de você agir, de você se expressar"

(Liduína).

"A escola faz a pessoa mesmo. A escola ensina a pessoa a ser gente. Ser um

cidadão ..." (Erivaldo).

Entre os entrevistados, há uma concepção que diverge daquela. Esta concebe o

papel da escola como nitidamente separado da aquisição de valores e formação de

comportamentos, pois sua função é estritamente técnico-formal, como podemos ver,

através do depoimento:

"A escola é bom porque ela te ensina a ler, a escrever, contar, mas a respeitar...se

você não traz aquilo do berço, num é a escola que vai te dar não" ( Idelfonso).

A escola para a maioria, está relacionada ao desejo de melhorar de vida, de

adquirir uma profissão boa, ou seja, através da escola toma-se possível a inserção no

mercado de trabalho, através de uma especialização:

"Que a pessoa estudando, arranja alguma coisa na vida, né?" (Margarida).

"Explicam muito o que é bom e arranjar uma boa profissão, né? (Elizabete).

Os conceitos sobre a escola divergem mais ainda, quando se referem aos

resultados da escolarização para elas, enquanto pessoas negras, devido à sua condição

diferenciada nos diversos âmbitos, em particular, do profissional. Existe uma visão de

que a sociedade está se tornando a cada dia mais exigente neste aspecto e que por isto,

estudar é extremamente necessário:

"Hoje em dia, até pra varrer a rua tem que saber ler..." (Edite).

Mas, se esta exigência existe para os diversos trabalhadores, para os negros se

toma ainda maior:

"".que a gente é pobre, não tem dinheiro, né? Então, a única coisa que a gente

pode deixar pros filho é a educação, né? Então, já pensou, você morre, seu filho pobre,

negro, sem instrução. Coitado! Vai sofrer demaseadamente, né? Porque você já tendo

alguma instrução, você já sofre!" (Liduina).



Para outras, existem dúvidas quanto a importância da escola para suas vidas,

talvez porque não vejam um retomo de fato para pessoas negras. Seria necessário

aprofundar com elas sobre as razões do pessimismo em relação à importância da escola

para suas vidas, mas não é dificil encontrar estas razões, que estão na observação correta

que fazem, por não observarem que existam resultados concretos para as pessoas negras

que estudaram, como podemos concluir, através de um depoimento:

"Num vejo vantagem não. Em algumas pessoas, né, que tem aquela sorte de

terminar a faculdade, arrumar um trabalho bom, mas outros é dificil arrumar, né?"

(Antonia)

Entre as prepresentações sobre a escola, apresentou-se a idéia de que é a escola

quem produz o saber e que fora do espaço escolar não existe produção de saber. Há uma

visão dicotomizada do saber como expressa este pensamento:

"Se você não estuda, você não sabe nada. E você só sabe alguma coisa se você

estudar. Mesmo que você não de valor àquilo que aprendeu. Mas você sabe que

aprendeu." (ldelfonso)

Este pensamento nega o saber popular e nega o saber dele próprio adquirido e

acumulado na sua experiência de vida e em outros espaços como o trabalho, as relações

inter-pessoais, a televisão, etc. Desta forma, subestima o seu saber e o de outros que não

tiveram oportunidade de ir à escola. Esta visão não foi construída por ele, mas foi

assimilada através do cotidiano, tal qual a concepção que separa os que pensam dos que

fazem, o trabalho intelectual do manual, como se existisse realmente essa separação,

onde aquele sobrepõe-se a este. Este pensamento foi construído socialmente e tomou-se

parte do senso comum. É infundado e só interessa a quem domina na sociedade. Dele

surgem preconceitos contra os que não são letrados ou, mais ainda, contra os

analfabetos, sem que haja uma reflexão sobre as razões que proporcionaram e mantém o

analfabetismo. Alguns depoimentos expressam estes preconceitos. Os que conseguiram

aprender a escrever o nome e a ler alguma coisa se sentem menos atingidos por ele:
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" ...pois que eu sei escrever o nome, muito ruim, mas escrevo. Num carimbo com

o dedo não!" (Idelfonso).

"Eu acho tão feio a pessoa analfabeta... Deus me livre de tirar meu filho da

escola, de jeito nenhum!" (Neide).



"Mas eu agradeço a Deus eu num ser cega... porque eu comparo assim, a pessoa

que num sabe ler, eu comparo que nem um cego guiado pelos outro" (Maria Jorge).

REPRESENTAÇÕES E VIVÊNCIAS NO COTIDIANO ESCOLAR

A partir dos depoimentos dos entrevistados constatamos a presença de

discriminação racial, realizadas pelos colegas, através de insultos, de apelidos e

distanciamento, revelando uma desigualdade nas relações. Os professores tomam uma

posição diante do fato apenas quando há reclamação por parte das crianças e dos pais,

como chamar a atenção, suspender os alunos que discriminam. Em alguns casos não

agem de modo algum. A discriminação por parte dos professores aparece de maneira

sutil, e isto faz com que suas atitudes não sejam claramente percebidas. Apenas em um

caso ela aparece de forma explícita, quando um professor, em sala de aula, destrata os

negros. A discriminação manifesta-se também através da ausência de estudos sobre a

África, a Cultura Negra e a história do povo negro no Brasil e em outras partes do

mundo. Através das diversas experiências, os depoimentos enumeram fatos, revelam

dados condizentes com a reflexão que acabo de desenvolver.

Na minha experiência escolar eu num era muito de fazer

amizade. Ficava na sala de aula, me sentava na frente, porque

sabia que atrás era a turma da bagunça e eu nunca cheguei

pra ... porque eu sabia que se eu fosse pra li num ia aprender

nada. A i eu fazia amizade somente com umas 3, 2 pessoas. Eu

num era pessoa assim, sabe, de fazer comunicação direta com

todos os colegas. Com os professores tinha um relacionameto

bom. Num era muito também de conversar, mas tinha professor

que dava pra me relacionar, mas eu num era muito de

conversar não. Sobre a minha negritude eu vou começando logo

da infância. No tempo de escola eu era uma crinça muito... em

relação a isso eu ficava super triste porque eu chegava na sala

de aula, aí os menino da bagunça começavam a me xingar de

graúna. Me chamavam de graúna, aí eu me sentia super
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chateada, porque eu era bem pretinha, eu sabia que ali tava

sendo discriminação. Aí eu chegava em casa chorando, aí a

mãe ia na escola saber porque é que tinha sido, ia na casa dos

menino reclamar. Eu sei que até... isso daí foi até pouco tempo

né ... Eu num aceitava né, que a pessoa me chamasse de negra

porque eu achava que tava me xingando (Ana).

Então, lembrando de Integral (colégio). Eu me lembro

muito bem que o pessoal gostava de me apelidar, né? Por pura

ironia, ou talvez para amenizar a coisa do preconceito que eles

sentiam e que não queriam demonstrar ou então pra amenizar a

questão da cor, como se fosse uma coisa ruim pra mim..., eles

me chamavam de lourinho, né? De lourinho, lourinho, lourinho

prá cá, lourinho prá lá, e isso era horrivel né? Porque era a

extrema contradição... Agora com os professores eu não me

lembro de ter tido nenhum atrito maior com professor, durante

esse tempo, porque eu sempre era uma pessoa comportada na

escola; eu num criava problema, eu sempre me interessi em

aprender, me preocuapava muito com a coisa mesmo defazer os

deveres na hora (Manuel).

Eu comecei a estudar no colégio. Lá eu era valente. Num

queria saber de estudar. Passei um ano só brigando, peguei

uma inimizade lá dentro. Eu peguei logo dois inimigo meu, foi

os dois pior inimigo meu, foi a diretora e a professora. Aí

depois com ofinal do ano, quando terminou, me chamarampra

secretaria. Se eu queria estudar ou não. Se qualquer erro que eu

fizesse, ia prafora. Aí dalí eupensei, eupensei. Aí, eu parei, Aí

eufui estudar mesmo, sério (Erivaldo).

Quanto a isso, todo aluno é bagunceiro, né, e existiam

algumas diferenças, dos colegas que eram bestas, quererem ser

melhor que aquele mais escuro, daquele negro. Aí ficava só a

cúpula né, os mais sabidos, os mais bonitos, os mais alvos e os
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outros era o resto pra eles. Se existia algum negro era taxado

como negro, discriminado assim, né, num respeitava a pessoa,

porque eu sou negra num é obrigado tá me chamando

"neguinha ", num sei o que, eu tenho nome! A i existia esse tipo

de coisa né, entre os colegas mesmo (Claudia).

Bom, preconceito ele tem, né, lá na escola tem, porque

sempre eles reclamam: "mãe as meninas me chamam de neguim

e eu respondo a eles, e eu não gostom que me chame de

neguim ". E todas as escolas que eles estudaram, todas tem. Aí

eu já cheguei até ir na escola, né? Pra pedir pros meninos num

chamar mais porque eles num gosta, porque a cor né, a cor, é

preconceito, num tem nada a ver, né? Tem que respeitar outra

pessoa do jeito que ela for ... Eu falei com a professora porque

os menino tavam implicando demais. Conversei. Ela disse: "não

isso é coisa de criança mesmo... ", Com a professora eles nunca

tiveram problema não, assim, de preconceito de cor não. Agora

no meu tempo de menina eu tinha, né? Quando eu estudava...

tinha muito, muito, muito. As vezes até com a professora

mesmo, né? Eu respondia. ficava chateada, às vezes eu me

sentia ofendida, né? A i meu Deus, porque que eu sou assim, o

pessoal discrimina tanto a gente! Mas aí às vezes eu pensava

assim, mas não ficava assim tão aborrecida, naquela hora eu

ficava chateada, mas depois eu pensava assim: isto é besteira

mesmo desse povo, esse povo também que deixar dessas

besteira, a gente tem que dá valor a gente, do jeito que a gente

é, tem que dá valor a gente mesmo porque se a gente não se der

valor a gente mesmo, ninguém vai dar né? (Sônia).

Não. Esse tipo de coisa nunca senti não. Nunca fizeram

não, comigo não. Agora não sei se porque, eu tava sempre no

meu lugar? Assim, no meu lugar assim, lá no meu canto

quietinha. Eu achava simplesmente que em toda classe tem a

turma que bagunça, né? Então eu simplesmente eu, nem sequer



olhava lá pra bagunça, né? Então eu simplesmente eu, nem

sequer olhava lá pra trás, assimpra onde tava a turma da geral,

entendeu? Muito menos mejuntar com eles, porque eu já ficava

assim já com medo de que eles soltassem alguma piada, sabe?

Que dissesse alguma coisa e eu não gostasse (Liduina).

Você sabe, sempre há uma discriminação por causa da

cor, né como a Elenice também lá no colégio que ela

estuda...mas a Elenice ela sempre sabe superar a dificuldade,

sebe sempre levar eficar na posição que ela é, tá entendendo, e

são coisas que a gente vê que às vezes não agradam a gente de

maneira nenhuma porque há esse diferentismo das pessoa, por

causa da cor, porque a pessoa é moreno, porque a pessoa é

branco, amarelo ou vermelho, tá entendendo, é uma coisa que

não é pra existir de maneira nenhuma. O jeito que eles faz a

diferença entre o menino, aí é tanto que tinha outra criança

parece que batia no Carlo Jeferson tá entendendo, e a diretora

que era mais do lado do outro garoto que tinha lima cor

diferente, né... e para o lado do meu filho havia uma

discriminação (Paulo).

Bom, nessa época a qual eu estudava, entendeu, não

havia assim muita diferença não. Eu encontrava dificuldades,

só em parte do ensino, como porque muitas vezes é uma coisa,

tinha pessoas, garotos, né, que estudavam lá no colégio, mermo

colégio, na mesma sala, o qual eu estudava que procurava

sempre o que é, atingir a personalidade da gente, tá

entendendo, então chegou um determinado tempo que um

determinado diz que cheguei a brigar no colégio, não porque eu

quizesse é porque as circunstância me obrigou, entendeu?

(Paulo).

No início, quando os meus dois menino mais velho

começaram a estudar, o Paulo e a Elenice, teve umproblema na
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classe onde eles estudavam, de morenhinho só tinha eles, os

outros era bem branquim mesmo. Então tinha uma menina lá, e

essa menina era tão racista. Mas era racista! Ela marcava a

cadeira que ela sentava. Se ela chegasse na classe e os meninos

tivessem sentado ali.: já era a maior coisa, né? Ela não admitia

de jeito nenhum. Só que quando foi uma vez teve uma reunião lá

e a diretora foi e chamou. Chamou a mãe dela e o pai dela e

falou com ela. Disse que lá não aceitava isso de jeito nenhum.

Até essa diretora tirou ela de lá, faz tempo. Já agora, esse ano ...

o ano passado, quando a Elenice estudava no Zé Medeiro. Teve

um rapaizim lá, aliás foi 2. Eles foram suspenso 3 dias de aula

por causa disso, por causa de racismo. Porque a Elenice era a

mais negrinha da classe, né? E ela sempre gostava de fazer

pentiadim assim né, fazer aquelas trancinha. Aí ela chegava na

classe e a tia dela achava muito bonito, achava que ela num era

feia, achava que era uma menina educada, o jeito dela falar e

tudo. E esses menino começaram a criar implicância com ela.

A i chamavam ela de... mas chamavam mesmo... Num era

brincadeira não, eles falavam mesmo sério mesmo. Ela tava no

ponto e diziam coisa com ela na classe, aí quando foi um dia ...

aí ela sempre falava, a professora. Aí ela disse: "deixe que um

dia eu vou pegar". Aí quando foi um dia, a tia dela pegou. Aí

suspenderam eles. Já agora esse ano mesmo foi ali no Clóvis

Beviláqua, ela estuda lá. Teve 2 lá, aí ela fez uma reunião e

falou logo porque ela disse que no ano passado teve problema

também com isso, na classe. E ela disse que tinha pessoas né, lá

que ela não aceitava de jeito nenhum. E sempre tem alguns, né,

de todo jeito. E teve alguns lá que foram suspenso, já esse ano,

por causa disso, por causa da negritude (Helena).

Eu falo em relação aos alunos e professores como um

todo, né? Quer dizer, quando eu estudava no Colégio S.

Rafael... era assim: você sentia todo momento, um teste. O
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professor tava na louza, dava aula, a ia pessoa que ele

perguntava uma coisa era a mim! Entendeu? Então era aquilo

tudo. Uma vez eu cheguei pra ele e perguntei: professor por que

a ja pessoa que o Sr. pergunta é a mim, se tem milhares na sala

de aula? "Não, eu quero saber se realmente você aprendeu a

aula de ontem, se você realmente está estudando li. Então eu

pegava e conseguia responder as coisas que ele perguntava e

tudim e às vezes até mais do que ele perguntava, e ele dizia:

"Não, eu só perguntei isso li. Então eu sentia como é que as

outras pessoas me olhavam . .Às vezes na hora do recreio ficava

o comentário: "Ah, o prefessor perguntou isso a Oziélia e a

Oziélia soube responder... Então eles ficavam sempre jazendo

essa média. Então quando tinha trabalho de equipe, a equipe

que eu tava, né? Aí quem ia coordenar? Aí, "não, a Oziélia vai

coordenar. Então ficava à frente dos trabalhos ... Aí sempre

queriam me butar. Eu ficava assim olhando, prum lado eu

achava ótimo porque eu desenvolvia mais, né? Mas eu sabia

também que eles tavam jazendo um teste comigo, entendeu?

Quero ver se realmente ela sabe, se realmente ela sabe jazer

isso, sabe fazer aquilo. E você fica a todo momento você fica

um teste. Quer dizer, você não vê isso num é só dentro da escola

pública, num é só dentro das escolas. É o negro, ele vive num

teste eternamente, constantemente ele é testado (Osiélia).

Quanto aos conteúdos transmitidos na escola, no que se refere aos afro-

brasileiros, à África, às Culturas Africanas e Afro-brasileiras, os depoimentos foram

idênticos. A escola refere-se aos afro-brasileiros apenas como escravos, não aborda

nada sobre as culturas deste povo e de seus ancestrais africanos. No geral ninguém se

lembrava de nada que a escola tivesse falado a este respeito. O negro é tido como algo

do passado.

Olhava nas história do Brasil, né, tinha história do Brasil,

isso e aquilo outro, né, tinha essas coisa ... Dos escravo, né,

escravidão, né, escravidão. Sobre a África eu não tô lembrado.
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Sobre a África não. Agora sobre escravidão, sobre a coisa

assim, muito, né? Mas assim sobre a África num tenho

lembrança que eu vi não. Acho que não (D.M- Jorge).

Falava muito da escravidão, né? Da escravidão! Da

época dos escravos, os negros eram escravos, né? Falava só

assim história sobre os negros, como eram os negros

antigamente (Elizabete).

Essa história a gente.: Essas histórias a gente lia mais

era em livro mesmo, sabe? Aquela história do Brasil? As

história dos negros... num me lembro não. Eu me lembro que eu

lia muito nos livro, história do Brasil, né? Tinha aquelas

história de negro, né? Mas assim eu num me lembro muito não.

Me lembro que eu estudava, eu lia muito nos livro. Até um

tempo desse ainda tinha um livro... um livro que tem os negas,

com aquelas coisas, né, dos navios negreiros, ainda me

lembro... (Neide).

Muito pouco. No meu tempo falava muito pouco mesmo.

Muito pouco ou quase nada. Falava mesmo era agumas coisas,

gerelamente tem muito pouco nos livro. Só aquilo lá mesmo e

nada mais. Num relatava nada. Muito pouco. Já agora, os meu

menino estuda, eu sempre converso com ele, eu pergunto pra

eles como é e tudo, sempre eles explicam. Que a tiafalou sobre

a escravatura, tá ensinando agora sobre a importância dos

negros, né? A importância da cultura. Mas no meu tempo

mesmo num ensinava quase nada (Helena).

Eu me lembro. Ainda me lembro. Os negros, ná época,

porque a professora falou pra nós. Os negros defendeu a guerra

pra gente. O negro defendeu a guerra e foi no país mais

criticado que foi os Estados Unidos. Os americanos detestam

negro. Agora que tá melhorando agora mas ainda tem aquele

racismo. De primeiro, não sei qualfoi o presidente que mandou
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os negro logo na frente pros negro logo morrer. Aí eles

combinaram lá, né, nós vamos mandar os negro tudim, aí eles

morre primeiro e vamos colocar nossos branco atrás, pra

resolver a guerra. Aí quando os branco foram resolver a

guerra, pensava que os negro tinham morrido, aí os negro já

vinham no meio do caminho, alegre, dizendo que resolveu a

guerra, ganhou a guerra, o nero. E aí ficaram mais terrível

ainda porque achavam que os negro num tinha capacidade de

ganhar dos branco. Negro, né, negro, de primeiro era

desvalorizado. Agora que o negro criou raça mesmo. E negro é

bom (Erivaldo).

Eu me lembro muito bem que umprofessor de história, na

época em que eufazia o ginásio, ele falava assim aquela frase:

"negro, quando não suja na entrada, suja na saída". A i na sala

ficava assim constrangido com isso, né? Eu ainda não tinha

plena consciência de que era afro-brasileiro ainda, mas a

minha cor fazia com que de qualquer maneira eu me sentisse

mal com aquelas história, né? E ele contava, né, na aula de

história, que isso acontecia porque os negros, quando terminou

a escravidão, saíram daquela situação e pra sobreviver tinham

que roubar porque muitas pessoas num queriam dar emprego a

eles por causa do preconceito. Essa coisa toda, né? Então é

isso, passaram essas coisas pra mim, mas sem muito

aprofundamento ...a universidade, ela não aprofunda muito essa

questão da africanidade de nós afro-brasileiros, né? Ela não

aprofunda muito. No currículo tem uma cadeira que é pra ser

História da África e essa cadeira nunca foi dada na

Universidade (Manuel).

Quanto a isso, eu não me lembro porque também, eles

falavam assim, né, professores num transmitiam nada disso, de

falar da cor negra, o que achava, o que não achava, era uma

coisa assim apagada, era como se não existisse. O que a gente
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ouvia na sala de aula era quando tinha um negrinho, ficava

chamando de negro, num sei o que, num sei o que, num presta

atenção! Mas assim, falar de coisa boa a respeito de negro, que

eu me lembre, nunca vi eles comentarem nada (Claudia).

A respeito do negro era sempre o que dizia nos livro, né?

Mentira, né? Sempre aquelas histórias da Lei Áurea, porque a

Princesa Isabel foi quem libertou os escravo, né, mas nunca

falaram que por trás disso, eles sofreram muito mais, né, que

num tinham pra onde ir, num tinham chance de arranjar

emprego ... isso nunca foi passado pra ninguém ...eles passavam

que tava liberto, que tava todo mundo feliz. Em relação à

cultura dos negros, era sempre essa história, né, que negro é a

cultura, é a capoeira, essas coisas, né? Capoeira. O que era

mais visado pra gente era isso aí né, as danças dele, essas

coisa. Uma coisa assim muito vaga, em relação à cultura

negra ...na história e nos livro mesmo só tinha mais falando

sobre a história do Brasil, mas que sobre os negro mesmo num

era visado, muito visado não. Só era visado mesmo essa parte

do negro era escravo que foi libertado, essas coisa. Somente

isso. Mas aprofundar mesmo o assunto ... (Ana).

Do povo negro? É o seguinte: eu como eu num leio nada

mas algumas coisas a gente procura presenciar. E a escola

nesse sistema a escola num divulga essas coisa não. Porque no

colégio nunca eu vi, por exemplo, eu num vou falar nem de

mim, porque o meu tempo de colégio, de escola foi muito pouco.

Num dava nem tempo pra isso. Mas mesmo no tempo pouco que

eu tive, nunca vi a professora, é, falar entendeu, com relação a

isso. Sobre o trabalho do negro, que fez isso, fez aquilo.

Quando sempre falam do negro é só pra debochar! É porque o

negro é isso, o negro é aquilo. O negro mais famoso, entendeu,

que passou um bucado de ano preso e só ele era quem tinha o

privilégio de receber visita, depois ele mesmo num quis mais

190



receber visita porque os outro não pudiam receber que foi o

Mandela, né, e você sabe que isso aí foi divulgado porque era

na época que era um cara que foi preso exatamente por causa

disso, não foi? Por causa de racismo, não foi por isso que ele

foi preso? Eu não sei dizer assim qual é os líderes que a escola

divulga não, mas porque tem mas isso aí mais é só se o cara

tiverfazendo um trabalho sobre isso é que ele vai falar num é?

Mas se num tiverfazendo a escola num coisa nada não. Eu num

sei. Eu acho que deveria ter, divulgar, quer dizer, mas divulgar

de uma maneira assim bem ampla e bem assim clara. Num é

falar do negro só como escravo. Não. Falar do negro pelo que

ele fez, construiu, né. Não falar do negro só como escravo que,

só do, daquele trabalho pesado, daquele trabalho de burro que

ele fazia, não, mas pelo que ele construiu. Aquele que veio e

todo mundo hoje tá usufruindo, através dele! Do trabalho dele!

Isso é que eu queria que a escola divulgasse isso assim bem

amplo e desse apoio, né? Né assim só falar só falar por falar

não. Aí é que eu acho (Sr. Idelfonso).

Então, dentro da escola pública, você precisa ser muito

forte, porque se vocêfor estudar, certo? Se vocêfor dar ouvido

a piadinhas que dizem com relação ao negro e tudo, você não

vai fazer nada! Porque é piadas, são comentários, são as

pessoas o tempo todojogando, se você é inteligente se você não,

entendeu? Ter a certeza de que você ou é capaz ou que você é

incapaz. E quando você demonstra que você é capaz pra eles é

horrível, aí você, ou você é petulante, você é besta, você é

orgulhosa, você quer saber mais do que todo mundo dentro da

classe, entendeu? Então pra eles é muito fácil eles verem o

negro como uma pessoa incapaz, né, como uma pessoa que tá

sempre de cabeça baixa, lima pessoa que vai sempre precisar,

que um branco dê a mão pra ele, pra ele poder crescer. As

pessoas nuncajamais vão admitir que um negro, ele possa fazer
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as coisas sozinho. Se isto acontecer, quando isso acontece, né,

se acontecer porque a gente conhece muitos negros que

realmente conseguem...conseguem passar legal por cima do

preconceito, mesmo que eles sintam, consegue pular a barreira,

então quando isso acontece, pra muita gente isso é intragável.

Quer dizer, as pessoas não conseguem engolir de jeito nenhum

(Osiélia).

A análise destes depoimentos aponta que os comportamentos dos estudantes não-

negros em relação aos negros é de rejeição e estigmatização. As representações são

marcadas pela diferença que se explicita através dos julgamentos, da discriminação, do

desrespeito, que se manifestam através das formas de tratamento e de abordagem sobre o

negro em sala de aula, como pudemos perceber através deste dos depoimentos, dos quais

extraímos algumas frases

"eu chegava na sala de aula e aí os menino da bagunça comecavam a me xingar

de graúna ...porque eu era bem pretinha" (Ana).

Neste caso, há uma associação do negro a animal (graúna) e, consciente ou não,

tiram-lhe o caráter de ser humano, que deve ser respeitado como todos os seres

humanos. O que estou afirmando pode ser reforçado através dafalaseguinte:

" ...se existia algum negro, era taxado como negro, discriminado assim, né, num

respeitava a pessoa ..." (Claudia).

O tipo de tratamento dado aos negros, se fundamenta em determinadas

representações que são construídas sobre eles, trazendo consequências profundas para

suas vidas, pois interferem na imagem que possam ter de si mesmos e no modo como se

relacionam, quando leva ao auto-isolamento, por medo de serem insultados:

"Esse tipo de coisa nunca senti não. Agora não sei se porque eu tava sempre no

meu lugar. Lá no meu canto, quietinha... eu já ficava assim com medo de que eles

soltassem alguma piada, sabe? Que dissessem alguma coisa e eu não gostasse"

(Liduina).

Pelo modo de tratar esses problemas em sala de aula, os professores mostram-se

envolvidos pelas mesmas representações dos seus alunos, sendo, portanto, dificil
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reagirem ou fazerem alguma reflexão com eles, pois os estereótipos e a discriminação

contra o negro aparecem -lhes como 'naturais', como mostra o depoimento a seguir:

"Eu falei com a professora porque os menino tavam implicando demais.

Coinversei. Ela disse: "não, isso é coisa de criança mesmo!"

Determinados professores agem como se o problema não existisse e que fosse

preciso presenciarem determinadas situações de racismo para poderem acreditar na

palavra da criança negra:

"E esses menino começaram a criar implicância com ela. Aí chamavam de... Aí

ela disse: deixe que um dia eu vou pegar... Aí quando foi um dia, a tia dela pegou. Aí

suspenderam eles" (Helena).

As representações dos professores aparecem impregnadas dos estereótipos

presentes na sociedade: "negro é feio", "negro é ignorante", "negro é burro", "negro é

sujo", como os depoimentos mostram muito bem.

"Porque a Elenice era a mais negrinha da classe, né? E ela sempre gostava de

fazer uns pentiadim, assim né, fazer aquelas trancinha. Aí ela chegava na classe e a tia

dela achava muito bonito, achava que ela num era feia, que ela era uma menina educada,

o jeito dela falar e tudo ..." (Helena).

"Eu falo em relação aos alunos e professores como um todo, né? Você sentia

todo momento um teste ...Então eu me sentia como que as outras pessoas me olhavam.

Às vezes, na hora do recreio, ficaca o comentário: 'Ah, o professor perguntou isso à

Osiélia e a Osiélia soube responder..." (Osiélia).

" ...quando eu estudava no colégio São Rafae1... foi uma vez, uma freira chegou

pra mim e disse assim: 'Ah, você é tão bonita! Você é tão inteligente!" (Osiélia).

" Eu me lembro muito bem que o professor de história, na época em que eu fazia

o ginásio, ele falava aquela frase: 'negro, quando não suja na entrada, suja na saída' ...a

minha cor fazia com que eu me sentisse mal, com aquelas histórias, né?" (Manoel).

Os conteúdos veiculados pela escola, através dos professores e dos livros

didáticos também reproduzem os estereótipos que associam os negros à escravidão, ao

sofrimento, ao passado. Estes, após a escravidão, como que por encanto, deixaram de

existir. Produzem-se determinadas visões, que nos condicionam a um papel de
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inferioridade: 'se eram escravos, são inferiores'. Desvinculam-se, desta forma, as razões

do escravismo, as violentações que nos impuseram tal condição, e como vivíamos, antes

de sermos escravizados, como se a escravidão fosse um dado natural nosso. A

reprodução desses estereótipos, a ausência de conteúdos verídicos e de uma visão do

negro como um ser na sua totalidade, estão fortemente presentes no cotidiano escolar.

Alguns extratos dos depoimentos podem ilustrar o que estou afirmando:

"Sobre a África eu num tô lembrada. Sobre a África não. Agora sobre escravidão,

sobre a coisa assim, muito né?" (Maria Jorge).

"Falava do tempo da escravidão. Falava muito da escravidão, né? Da época dos

escravos, os negros eram escravos, né? Falava só assim, história sobre os negros, como

eram os negros antigamente!" (Elizabete).

" ...na história e nos livro mesmo só tinha falando sobre a história do Brasil, mas

que sobre o negro mesmo num era visado não. Só era visado mesmo essa parte do negro

era escravo, que foi liberto, essas coisa. somente isso" (Ana).

Aparece claramente um outro modo de discriminar o negro em salade aula,

através da ausência de falas sobre tudo o que lhe diz respeito. O silêncio se expressa

como um modo eficiente de manter a dominação étnico-cultural, de negar a importância

fundamental que ocupa na história do país, no desenvolvimento econômico e na

construção da sociedade brasileira. Voltemos a tomar como referência, os depoimentos,

com alguns destaques:

"Os professores num transmitiam nada dissso, de falar da cor negra, o que

achavam, era assim uma coisa apagada, era como se não existisse" (Claudia).

" ...muito pouco. No meu tempo falava muito pouco mesmo. Muito pouco ou

quase nada" (Helena).

"Do povo negro? A escola nesse sistema, a escola num divulga essas coisa não ...

nunca vi a professora é, falar entendeu, com relação a isso. Sobre o trabalhos do negro,

que fez isso, fez aquilo. Quando sempre falam do negro é só pra debochar!" (Idelfonso).

A cultura negra é tida como cisa menor, sem importância, reduzida a alumas

expressões, como o esporte e a de e, de maneira banalizada, sem um aprofundamento
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maior destas expressões. Não se fala sobre a cultura negra em sua complexidade e

diversidade, como mostra esta fala:

"Em relação à cultura dos negros era sempre essa história, né, que negro é

cultura, é a capoeira, essas coisa, né? Capoeira. O que era mais visado pra gente era

isso, né ... uma coisa muito vaga, em relação à cultura negra" (Ana).

No nível das representações há uma reprodução dos conceitos construídos e

disseminados pelo grupo-étnico dominante. Esse processo contribui para a valorização e

respeito a este grupo, em detrimento dos demais. A escola, desta forma, não contribui

para a construção da identidade negra, mas para sua diluição e estigmatização.

Jodelet (1991), analisando as representações que se constróem em torno da

AIDS, conclui que as representações que são construídas sobre determinados grupos,

mobilizam receios, prevenção e desprezo. As concepções se forjam em vários campos:

moral, social e biológico, cada um tendo incidência sobre os comportamentos e gerando

uma relação de estígma social. Este é um exemplo atual que ela cita para indicar que as

representações sociais são construídas por determinados grupos, com valores simbólicos

e interesses específicos, visando justificar comportamentos de discriminação, como ela

própria afirma:

As representações biológicas correspondem a saberes

escondidos na memória SOCial,ressurgem em razão de seu valor

simbólico, às vezes orquestrados para fins políticos e sociais. As

palavras se forjam portadoras de representações: 'aidéticos'

soa como 'judáico', aidetorium como sanatórios ou crematórios

com poder de evocação que induzem a arrumar uma categoria à

parte e a adotar ou justificar comportamentos de discriminação

(Jodelet, 1991: 3-4).

Na concepção de Jodele, através de seus diversos significados, as representações

exprimem os indivíduos ou grupos que as forjam e dão ao objeto que elas representam

uma definição específica, que é compartilhada pelos membros de um mesmo grupo.

Constroem uma visão consensual da realidade para esse grupo.

Neste estudo, que se refere às representações construídas sobre os negros,

através da escola, é possível afirmar que elas visam estigmatizar este segmento étnico-
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social e negar-lhe o direito de ser igual em termos de inteligência, capacidade,

potencialidade. É um modo de fazer das diferenças fisicas e culturais, componentes que

atestariam a inferioridade biológica e cultural dos negros. Essas representações são

repassadas e introjetadas como se fossem o produto de algo 'natural' que são os

estereótipos relacionados aos negros. Elas vão tomando conta do pensamento brasileiro,

travestindo-se de legítimas, verdadeiras, parecendo inquestionáveis e imutáveis.

As representações são assimiladas de formas diferenciadas, a partir do nível de

racismo que já existe ou que já foi introjetado por indivíduos e grupos. Não podemos

afirmar, por exemplo, que todos os professores e alunos são racistas, pois o racismo

está presente tanto em formas explícitas quanto implícitas. Ou seja, não há como medir

com exatidão, o racismo que se encontra no plano subjetivo, mas considerar que, de

forma mais forte ou menos forte, todos são afetados por ele, direta ou indiretamente,

conscientemente ou não. Quer dizer, o racismo é um problema social que atinge

individualidades, grupos étnicos-culturais e todo o coletivo social.

196

Encontramos, através da pesquisa, atitudes diferenciadas de professores, tais

como: indiferença, visão estereotipada, enfrentamento. Em relação à problemática, todos

evidenciaram que no cotidiano escolar reproduzem as representações mais comuns que

se tem sobre o negro. Contudo, as representações que aparecem de maneira individual

não estão dissociadas das representações sociais, atuantes na sociedade, mas há uma

profunda articulação entre o que se processa no plano individual e a totalidade social.

Em outras palavras, não devemos generalizar os modos de pensar e os comportamentos

individuais sobre o negro, mas não podemos abstraí-los do contexto no qual são gerados

e ampliados.

Existem muitas dificuldades para o acesso e frequência à escola, mas a

preocupação com a realização educacional é significativa. Encontrar escolas que se

adequem às condições econômicas de cada família é a primeira dificuldade, depois tem a

questão da distância, devido à falta de tempo disponível para deixar os filhos na escola.

Este distanciamento vai depender das vagas existentes. Por fim, pensa-se no critério da

qualidade da escola. É preciso muito esforço e vontade para persistir com os estudos. O

acompanhamento é também algo problemático, seja porque os pais e as mães têm que

trabalhar ou porque não detêm conhecimentos suficientes para poder ajudar no



aprendizado dos filhos. Muitos recorrem a uma escolinha paralela que existe na

comunidade só para reforço escolar.

Podemos constatar que existe a necessidade e a vontade de colocar os filhos na

escola e prosseguir nos estudos. Mas faItam as condições objetivas: dinheiro para

deslocamento, compra de material escolar, e a exigência de trabalhar cedo para ajudar no

sustento da família. Por outro lado, os tipos de escola que frequentam são

desestruturadas, passam um tipo de ensino deficiente, atrasado porque não preparam

adequadamente nem para o mercado de trablho, nem para o ensino superior, não trazem,

portanto, um retomo considerável para suas vidas. Mesmo assim, muitos investem na

escolarização porque a vêem como uma possibilidade de melhorias no seu nível social e

depositam na escola muitas esperanças. Outros têm consciência de que o tipo de escola

que frequentam é precária e conduz a uma concorrência desigual no mercado de

trabalho; por outro lado, no caso de pessoas negras, a concorrência passa

fundamentalmente pela "cor da pele", que exclui mesmo aquelas que tem estudo ou que

se profissionalizaram.

Todos frequentaram ou frequentam escolas públicas, conveniadas ou

comunitárias. A qualidade do ensino é ruim, há desinteresse, conhecimentos insuficientes

e métodos inadequados. Isto faz com que crianças terminem o 10 grau menor, por

exemplo, sem saberem ler e escrever com competência. Estes fatores, juntamente com o

desestímulo de professores e alunos levam à interrupção ou abandono e interrupção. No

caso dos negros, acrescentam-se outros fatores: a escola é desvinculada da nossa

realidade, dos nossos valores, além das relações interpessoais na escola que isolam,

estigmatizam e estereotipam estudantes negros. Se entre os adultos - nossos pais e avós -

o grau de escolarização é mínimo, entre filhos e netos a tendência é interromper os

estudos no 10 grau.

Os resultados da pesquisa apontam que as representações que os entrevistados

possuem sobre a escola apresentam-se bastante diversificados, passando por vários

enfoques. Estes vão desde o tipo de escola que freqüentam, às concepções sobre ela,

sobre sua importância e resultados que permitem ou não trazer para suas vidas.

As representações sobre a escola fazem-se com diferentes significados: ela é

necessária para o dia-a-dia. Ler é algo importante porque proporciona autonomia tal

197



como: saber o nome do ônibus, saber os nomes da ruas, localizar-se sem precisar

perguntar a ninguém. Ser analfabeto gera uma dependência em relação aos outros. Ser

analfabeto causa vergonha. A escolarização faz a pessoa ser respeitada.

Foi comum a concepção da escola como um meio, para a profissionalização e

preparação para entrar no mundo do trabalho: abre possibilidades para profissões

melhores. Há uma consciência das exigências cada vez maiores do nível de escolarização

e profissionalização no mercado de trabalho. Nesta concepção, ensino como transmissão

de conteúdos não se separa em nenhum momento da especialização para o trabalho, e,

em alguns momentos critica-se a separação que a escola pública faz entre uma coisa e

outra. Apenas duas pessoas colocaram em dúvida a importância da escola e esta dúvida

está também relacionada com a questão do trabalho.

Os resultados da pesquisa mostram que o problema da interrupção da

escolaridade não está na pouca importância dada à escola, há um esforço para garantir a

presença na escola e há interesse de aprender, assiduidade em relação à frequência às

aulas, à resolução das tarefas e à forma de se comportarem. A maioria revelou um

comportamento pacato na escola e em grande parte dos casos, tímido. Mesmo

mantendo-se calados, isolados, ainda são insultados, através, principalmente de apelidos,

mas muitas vezes preferem "deixar pra lá". Sentem-se magoados, mas não reagem.

Quando revidam aos insultos, são tidos como "rebeldes" e diretamente responsabilizados

pelo problema. Quando a família tem uma identidade positiva e passa isto para os filhos

eles enfrentam a discriminação e juntamente com as mães e os pais não permitem o

rebaixamento por parte do outro.

As interrupções dos estudos apresentam-se de forma bastante acentuadas. Os

porquês das interrupções escolares são o desestímulo em relação à escola, a necessidade

de trabalhar e de escolher entre trabalho e escola. Cada porquê nos leva a outras

interrogações e suscitam uma análise mais detalhada. O desestímulo em frequentar a

escola explica-se pela estrutura sócio-econômica que não permite condições favoráveis

para a presença dos afro-brasileiros na escola? As razões estariam no sistema

educacional à medida em que não proporciona as condições adequadas ou no processo

de ensino e aprendizagem que não oferece nem conteúdo mais relacionado com a vida

concreta e com a história dos alunos e que reproduz a discriminação racial?
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Por quê algumas pessoas revelam o não desejo de estudar? É porque têm uma

auto-estima negativa e não se vêem estudando, porque possuem uma auto-imagem que

as dissociam do saber escolar? Ou porque relativizam o papel da escola? Então por quê

negam a importância da escola para si, mas investem na escolarização dos filhos e dizem

acreditar que a escola possa lhes propiciar um futuro melhor? Por quê determinadas

pessoas dão grande importância à escola, mas se tivessem oportunidade de estudar não o

fariam?

A escola não dá importância aos problemas de racismo sofridos por pessoas

negras e não busca resolver os mesmos. A pesquisa mostra que os casos de

discriminação racial são constantes em todas as escolas, de forma visível. No entanto, a

direção e professores fecham os olhos à problemática apenas em 3 (três) casos, a

professora e a diretora tomaram a iniciativa de punir atitudes racistas, mas em todos

estes casos foi a partir da intervenção dos pais que tomaram medidas necessárias. Não

há uma definição clara da escola no sentido de construir formas de pensar e de recusar

essas atitudes. Desta forma, reforça o racismo existente no cotidiano escolar. Isto

também se verifica quando se associa o negro ao passado e preserva-se sua imagem

como 'escravo', quando não inclui o saber cultural africano e afro-brasileiro, quando

não trats da história e da vida do povo negro no Brasil e no Ceará. Ao transmitir

conhecimentos distanciados das nossas necessidades e dos nossos interesses, a escola

não contribui para a construção da nossa identidade nem para a efetivação da nossa

cidadania.

Há forte investimento na formação escolar e o reconhecimento do papel que esta

formação oferece, abrindo perspectivas para a inserção no mercado de trabalho. Por

outro lado, questiona-se os resultados alcançados neste processo de inserção, seja no

tipo de profissão e oportunidades educacionais, seja no nível salarial. A escola não

procura resolver os problemas de racismo, mas os reforça através da transmissão de

conteúdos etnocêntricos europeizantes, da reprodução dos padrões de beleza e valores

do branco, da estigmatização do negro, considerando "menos' inteligente" e "menos

capaz", "diferente" dos padrões tidos como "normais". É preciso entender porque o

racismo é constatado mais entre alunos e menos entre professores, se é uma questão de

ausência de racismo entre estes, de não explicitação ou se é a forma de manifestar o

racismo que é diferente: os professores o expressam mais através do silêncio em relação
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aos conflitos étnicos e aos conteúdos afrocêntricos. Resta saber se é por

desconhecimento, devido a uma formação que ausenta estes conteúdos e estas reflexões,

ou se é devido à existência de um pensamento racista.

Para alguns entrevistados, a escola jamais resolverá os problemas de racismos

pois o seu papel não é de fornecer comportamentos, mas de transmissão do saber formal.

Se alguém é racista, permanecerá sendo. Acreditamos que um papel não se dissocia do

outro. A veiculação dos conteúdos não se faz de forma neutra. Como um veículo de

produção e reprodução do saber, possui ideologias, constrói ou reforça representações e

formas de comportamentos sociais. Compreendemos que é papel da escola, enquanto

instrumento de educação social, contribuir para a construção de novas relações

interétnicas, dar conta da pluralidade de problemas existentes na sociedade. Não lhe cabe

solucionar todos os problemas em sua totalidade, mas é um espaço importante na busca

de superação dos racismos e valorização da diversidade étnico-cultural brasileira.

A compreensão de muitos dados encontrados está incompleta, visto que tivemos

que abordar vários aspectos das relações étnicas e da educação no Ceará,

impossibilitando um estudo detalhado sobre eles. Levantamos algumas hipóteses,

fizemos algumas constatações a partir do que foi identificado como pontos fundamentais

da escola em relação aos negros e destes em relação à escola e às suas perspectivas

educacionais. Abrimos caminho para outros estudos que objetivem explicar as questões

que necessitam de maior aprofundamento.
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Os negros brasileiros, como portadores de uma herança

cultural rica e diversificada, vêm sendo privados dos seus

padrões, instituições e valores sociais por pressão fragmentada

do ambiente. É direito dos negros e dever do Estado proteger

essa vasta herança cultural em seu sentido histórico e em sua

função diferenciadora das comunidades negras (Florestan

Fernandes, discurso proferido na Câmara dos Deputados,

1994).

A educação brasileira se caracteriza pela elitização e pela exclusão dos

trabalhadores, através do acesso diferenciado à escola, e do tipo de escola que as classes

e grupos sociais frequentam, do sistema educacional que não contempla a

multiplicidade de grupos étnico-sociais e produz um ensino distanciado da nossa

realidade. As consequências são os desestímulos, as interrupções, os baixos níveis de

escolaridade e a desigualdade de inserção no mercado de trabalho. Os negros estão

entre os que alcançam um menor grau de escolaridade e que interrompem os estudos

mais cedo; são os que se encontram mais presentes na rede oficial de ensino.

Quando tomamos como referência as famílias negras do Trilho esses dados são

confirmados. A maior parte não consegue concluir os estudos e pára sempre no meio do

camínho. Isto acontece devido à má qualidade da escola, mas também devido ao racismo

presente no sistema educacional que estigmatiza e isola os negros. Também a condição

social e os baixos rendimentos familiares dificultam o acesso à escola e faz com que já

entrem em desvantagem na mesma, ou seja, fora da faixa etária considerada adequada

para o ingresso na escola; por outro lado, saem em desvantagem para o mercado de

trabalho: têm menos tempo de estudo e mesmo quando possuem um maior grau de

estudo sofrem as barreiras instituídas pelo sistema que constróem mecanismos para

mantê-nos excluídos dos níveis profissionais mais elevados.

No processo educacional brasileiro estão ausentes estudos que contemplem a

história, a cultura e a vida dos afro-brasileiros. Este fato não condiz com a realidade

brasileira, cultural e etnicamente diversificada. A educação é marcada pelo

etnocentrismo, ou seja, se faz baseada em paradigmas de conhecimentos ocidentais. Os

padrões branco-ocidentais, incorporados na sociedade através da "ideologia do
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branqueamento", são incorporados também no sistema escolar brasileiro. As pesquisas

evidenciam que os professores revelaram desconhecimento sobre a África e os afro-

brasileiros e se colocaram de maneira superficial em relação aos problemas de carater

racial. Vêem esta manifestação na escola como algo normal, como coisa de criança; não

tomam posição com relação à maneira dos alunos não-negros se referirem aos alunos

negros. Percebem o distanciamento entre. os grupos étnicos, mas nada fazem para

superá-lo. Nenhum professor se considerou racista mas manifestaram racismo nos seus

depoimentos ao transmitir uma concepção estereotipada e negativa sobre o negro e os

papéis que devem desempenhar na sociedade.

A partir dos depoimentos das pessoas do Trilho, podemos constatar que as

professoras não dão importância aos problemas de discriminação contra negros. Fingem

não vê-los ou os considera normal, como uma manifestação natural das crianças. Esta

pesquisa mostra que há um forte investimento das famílias negras para a educação dos

filhos que fazem um acompanhamento sistemático ao seu desempenho escolar. Contudo,

a escola não proporciona os resultados esperados pelos pais e às exigências para

ingressarem no mercado de trabalho; por outro lado, também não contribui para a

construção da identidade negra positiva e para enfrentar os problemas de racismos.

Como um instrumento de socialização, acaba se tomando um veículo de

constrangimento do negro e aprofundamento do preconceito nele próprio.

Um dos resultados importantes obtidos no curso da pesquisa é a constatação de

que os discursos do senso comum e acadêmicos coincidem sobre a ideologia da ausência

do negro no Ceará. Outro resultado está no reconhecimento da população mestiça, no

entanto negando a descendência negra, produzindo uma ideologia explicativa da cor

(mestiço) excluindo o negro. Na pesquisa ficou evidenciado a percepção dos moradores

do Trilho do cotidiano anti-negro por diversas expressões. observamos que o imaginário

está arraigado por visões depreciativas sobre o negro pessoa, o negro coletivo e o negro

cultura.
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No tratamento original dado por nós ao longo da pesquisa sobre a questão das

identidades negras no Ceará, destacamos as provas da presença negra no estado através

das comunidades negras como as de Conceição dos Caetanos, Goiabeiras e nos bairros

de Fortaleza. A presença negra consta nos dados censitários onde na maioria das



cidades do estado existe um índice de 10% de negros ao lado de índice elevado de

mestiços. Os censos do escravismo são mais significativos, a exemplo do 1813, onde

66% da população nas vilas do estado eram constituídos por negros e mulatos, o que

abre uma vertente histórica diferenciada da tendência presente da negação da presença

negra no estado. As marcas culturais do estado são repletos de Africanidades expressas

nos Maracatus, Candomblés, Umbandas, Tradições Orais e outras manifestações. Dentro

do tratamento dado à existência de negros no estado e das identidades negras, a pesquisa

conclui pela construção de uma ideologia escamoteadora do racismo, expressa pelo

discurso da não existência de racismo no estado, pela não existência de negros em

contingentes significativos.

As entrevistas com a população remetem a outra preocupação, sobre a definição

de negro. Os primeiros dados mostram que muitas definições de negro aparecem

associados a formas pejorativas, o que é, em certo sentido, comum em todo o Brasil.

Muitos quando são solicitados a definir negro, por vezes, deixando sua compreensão do

conceito como sinônimo de moreno. Parte entretanto, das pessoas contactadas durante

o trabalho acreditam que se declarando morenas equivale a declarar negras. Resta ainda

explicar e aprofundar porque não se declaram diretamente negros. Outro dado é

referente aos entendidos como negro. Existe no vocabulário popular o "negro legítimo",-
representados por aqueles bem escuros, de cabelos crespos, lábios grossos: "negro

legítimo tem o cabelo tão enrolado que a água cai e' não molha". A pesquisa detecta uma

notória ausência de informações sobre a diversidade de populações e etnias na África,

caracterizando como tipo negro, uma quase abstração estereotipada e uniforme quanto

às características fisicas, faciais e de pigmentação.
I

A pesquisa permite também concluir que a sociedade cearense conduz um clima

de grandes restrições às pessoas negras, além de conter forte "linchamento psicológico"

e relações cotidianas bastante agressivas e violentas contra o negro. Estas violências são

caracterizadas de diversas formas dentro da pesquisa, evidenciadas nas situações em que

envolvem a polícia e mesmo nas relações interpessoais no cotidiano cearense. A nossa

preocupação aqui está na necessidade de refletirmos no futuro sobre como o clima

agressivo anti-negro se forma e se mantém. As agressões parecem respostas às exclusões

realizadas nos planos ideológicos e as introjeções da suposta inferioridade negra. A

presença nossa é a presença do que não deveria estar ali, que não deveria existir ali, As
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agressões explicitam antagonismos que vão além do consciente coletivo e enveredam

pela formação racista e pelas violências racistas construídas no plano do imaginário

coletivo. O cotidiano cearense contém expressões que ilustram este imaginário coletivo:

"negro deitado é um toco, tomando banho é um porco". Estas manifestações anti-negro

se realizam também no Trilho e nas escolas públicas de Fortaleza.

Concluimos também a partir da literatura de base sobre as relações interétnicas

que os sistemas educacionais são aliados na reprodução e atualização dos racismos. Os

sistemas não fazem barreiras aos conceitos racistas vindos do senso comum, pelo

contrário, servem como formas de reforço destes. O reforço e a reprodução são

realizadas pelos conteúdos e relações interpessoais entre alunos, professores e diretores.

As africanidades são tidas como não existentes ou de compreensão intelectualmente

raquítica pelo sistema educacional. Persiste a imagem dos escravizados como "homens

nus", desprovidos de cultura, direitos e humanidade. As visões reducionistas tratam-nos

como um conjunto de objetos manipulados pelos seres brancos. Neste sentido, a

educação no Ceará segue os mesmos padrões apontados pela literatura e incorpora as

particularidades das ideologias raciais locais. As nossas reflexões são dirigidas sobre as

percepções que os afrodescendentes têm deste sistema educacional. Os depoimentos

recolhidos mostram a consciência deste estado de coisas pela população e nos leva a

concluir pela ausência de formas efetivas de ação do sistema educacional na modificação

das consequências do racismo.

As ideologias racistas transfiguram as percepções possíveis das realidades e

impregnam não somente os espaços do saber de senso comum como aqueles de saber

acadêmico e institucionaI. As reflexões sobre as relações interétnicas no Ceará e suas

manifestações nos sistemas educacionais indicam diferenças de questionamento entre as

posturas nossas, de caráter das africanidades brasileiras, e as outras relativas às correntes

de estudos de enfoque "sobre" o negro brasileiro ou dos afro-brasileiros. O trabalho

contribui para lançar questões fundamentais sobre a presença da descendência africana

no Ceará. Problematiza estas questões da abordagem dos setores educacionais sobre as

relações interétnicas. Deduz sobre a eloquência do silêncio sobre o negro e as

afrodescendências.
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Este trabalho analisa um espaço determinado da sociedade cearense buscando

sistematicamente as correlações com a realidade brasileira no âmbito das relações

interétnicas. Terminamos reforçando a nossa concordância com Florestan Fernandes,

quando afirma que é papel do Estado resolver os problemas que atingem o povo negro e

nos mantém excluídos dos direitos fundamentais onde os problemas sociais brasileiros

não poderão ser resolvidos caso não sejam resolvidos os problemas do racismo. Também

concordamos que nunca que haverá democracia no Brasil enquanto persistir a

desigualdade racial e a discriminação dos negros. A democracia só será uma realidade

quando houver, de fato, igualdade racial no Brasil e o negro não sofrer nenhuma espécie

de discriminação, de preconceito, de estigmatização, seja em termos de classe, seja em

termos étnicos.
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"Negros do Trilho e as Perspectivas Educacionais" abre possibilidades para

trabalhos, pois faz uma abordagem ampla das relações interétnicas e educação no

Ceará. Estes poderão ser realizados em diversos campos: As Formas de Trabalho

realizados por negros no Ceará, Territórios Negros, Cultura Negra, Mulheres Negras,

Organização Política dos Negros ou outros, que poderão ter tanto uma abordagem

histórica quanto uma abordagem atual. Temos consciência das limitações deste trabalho,

das perspectivas variadas que ficam abertas a partir dele, mas declaramos a nossa

satisfação em realizá-lo, devido o seu significado e importância para as comunidades

negras do estado no referente ao seu reconhecimento e explicitação de uma das

problemáticas particular. Temos claro que este trabalho contém reflexões de base para a

temática das relações étnicas no Ceará, mas, ainda é pouco diante do muito que tem que

ser feito. Resta à sociedade cearense se ater e se comprometer com esta tarefa.
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ROTEIRO DA ENTREVISTA

1. MORADIA

1.1. Como era sua vida antes de vir morar no Trilho?

1.2. Onde você morava antes?

1.3. Quando você veio morar no Trilho?

1.4. Por que você veio morar no Trilho?

1.5. Como é a moradia no Trilho?

1.6. Como é a relação entre as pessoas?

1.7. Que tipo de problemas você vê no Trilho?

2. TRABALHO E SITUAÇÃO ECONÔMICA

2.1. Você trabalha ou já trabalhou fora?

2.2. Em que você trabalha (ou)?

2.3. Quanto tempo?

2.4. Como se sente em relação ao seu trabalho?

2.5. Se fosse escolher uma profissão, qual escolheria?

3. FAMÍLIA

3.1. Quantas pessoas são na sua casa?

3.2. Como é a sua família?

3.3. Sua família passa algum tipo de problema?

3.4. Quais?

4. SONHOS

4. 1. Quais são os seus sonhos?

4.2. Você acredita que possa realizá-Ios?

5. O NEGRO NO CEARÁ

5.1. Você já sofreu algum tipo de discriminação por ser negro (a)?

5.2. Como se deu essa experiência?

5.3. Para você, como é ser negro no Ceará?

5.4. O que você acha do pensamento de que não existe negros no Ceará?

6. IDENTIDADE NEGRA
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6.1. Como é ser negra (o) pra você?

6.2. Você gosta de ser negra (o)?

6.3. Você tem religião?

6.4. Qual?

6.5. Por que você escolheu esta religião?

7. ESCOLA

7.1. Qual o seu grau de estudo?

7.2. Que escola você frequenta (ou)?

7.3. E seus filhos?

7.4. Por que frequentam esta (s) escola (s)?

7.4. O que você aprendeu na escola que frequenta (ou)?

7.5. O que a escola fala sobre o negro?

7.6. O que a escola fala sobre a África?

7.7. Como é o relacionamento com os colegas na escola?

7.8. E com os professores?

7.9. Por que você interrompeu os estudos?

7.10. Gostaria de voltar a estudar?

7.11. Qual a importância da escola pra você?

7.12. O que você espera da escola?

8. ACESSO A OUTRAS FORMAS DE SABER

8.1. Você participa (ou) de algum tipo de organização popular (associação de

moradores, sindicatos, partidos, grupos de igrejas, movimento negro)?

8.2. Quanto tempo?

8.3. O que significou pra você essa experiência?

8.4. Quais os seus divertimentos?

8.5. E de seus filhos?

8.6. Você assiste televisão?

8.7. Quais os programas que mais assiste?

8.8. Você gosta de ler?

8.9. Que tipo de leitura?



DADOS PESSOAIS

1. Ana Marinho

Idade: 26 anos

Profissão: Comerciária

Grau de Escolaridade: 2° ano do 2° grau

Cor: Preta

Estado Civil: Solteira

2. Antonia Cândido Ferreira da Costa

Idade: 52 anos

Profissão: Dona-de-casa

Grau de Escolaridade: 1° ano fraco

Cor: Negra

Estado Civil: Casada

3. Edite Santos da Silva

Idade: 50 anos

Profissão: Lavadeira

Grau de Escolaridade: alfabetização

Cor: Negra

Estado Civil: Casada

4. Erivaldo Silva dos Santos

Idade: 28 anos

Profissão: Mecânico

Grau de Escolaridade: 48 série

Cor: Negro

Estado Civil: Casado

5. Francisca Claudia Marinho

Idade: 26 anos

Profissão: Balconista

Grau de Escolaridade: 1° ano do 2° grau

Cor: Negra

Estado Civil: Solteira
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6. Francismo Manuel da Silva

Idade: 27 anos

Profissão: Historiador

Grau de Escolaridade: Nível Superior

Cor: Negro

Estado Civil: Casado

7. Helena Silva de Almeida

Idade: 33 anos

Profissão: Doméstica

Grau de Escolaridade: 48 série

Cor: Negra

Estado Civil: Casada

8. Idelfonso Filisberto da Costa

Idade: 54 anos

Profissão: Pedreiro

Grau de Escolaridade: Alfabetização

Cor: Negro

Estado Civil: Casado

9. Liduina de Oliveira Costa de Sousa

Idade: 29 anos

Profissão: Atendente

Grau de Escolaridade: 2° grau

Cor: Negra

Estado Civil: Casada

10. Margarida Silva dos Santos

Idade: não soube dizer (aproximadamente 60 anos)

Profissão: Doméstica

Grau de Escolaridade: Analfabeta

Cor: Não declarada

Estado Civil: Casada
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11. Maria Elizabete da Silva

Idade: 20 anos

Profissão: Doméstica

Grau de Escolaridade: 88 série

Cor: Negra

Estado Civil: Casada

12. Maria Teixeira da Silva

Idade: 66 anos

Profissão: Doméstica

Grau de Escolaridade: 38 série

Cor: Morena

Estado Civil: Casada

13. Neide Carvalho Soares

Idade: 35 anos

Profissão: Lavadeira

Grau de Escolaridade: 78 série

Cor: Morena

Estado Civil: Solteira

14. Oziélia Oliveira da Costa

Idade: 26 anos

Profissão: Cabeleireira

Grau de Escolaridade: 2° ano do 2° grau (incompleto)

Cor: Negra

Estado Civil: Solteira

15. Paulo Benedito de Almeida

Idade: 34 anos

Profissão: Trabalhador da Construção Civil

Grau de Escolaridade: 3° ano do 1° grau

Cor: Negro

Estado Civil: Casado

218



16. Regina Silva dos Santos

Idade: 26 anos

Profissão: Trabalhos a vulso (lava e passa roupas, faz faxinas)

Grau de Escolaridade: }8 série do l o grau

Cor: Preta

Estado Civil: Solteira

17. Sônia Rodrigues dos Santos

Idade: 26 anos

Profissão: Doméstica (trabalha fazendo faxinas como diarista)

Grau de Escolaridade: 58 série

Cor: Preta

Estado Civil: Separada
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