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RESUMO 

A pesquisa trata dos processos de construção de subjetividades dos professores universitários 
negros da Universidade Federal do Ceará (UFC) ao longo de suas trajetórias de vida. O 
caminho percorrido rumo ao objeto de análise foi conhecer e analisar as construções 
identitárias de professores dessa universidade nas experiências do tornar-se negro, 
vivenciadas desde a infância até o ingresso no mundo do trabalho, no contínuo processo de 
identificação e negociação próprio da formação humana. O foco dessa investigação foram as 
experiências desses sujeitos nas múltiplas relações cotidianas com o preconceito, a 
discriminação, e os estereótipos, e suas formas de enfrentamento, numa sociedade que nega e 
silencia sobre o racismo. Nesse sentido, buscou-se compreender como se deu o 
reconhecimento de ser negro num país onde o mito da democracia racial e a política de 
branqueamento ainda repercutem no imaginário social, e onde o racismo institucional é uma 
realidade que atinge muitas pessoas de forma simbólica e sutil. Ademais, objetivou-se 
conhecer as percepções dos professores em relação às ações afirmativas e cotas, políticas que 
dizem respeito diretamente aos negros, e que colocam em reflexão todos os sentidos de ser 
consciente ou não do pertencimento racial. A análise do objeto proposto foi feito a partir dos 
relatos de experiências de vida configurados em dez entrevistas semiestruturadas com 
professores de diferentes períodos e de cursos das três grandes áreas de ensino: Humanidades, 
Saúde e Engenharias. A base teórica para desenvolver a metodologia de pesquisa foi inspirada 
no método biográfico, sobretudo nos estudos de Ferraroti, Josso, Jovchelovitch e Bauer. A 
pesquisa apoia-se teoricamente, sobretudo nos estudos de Hall, Sodré, Woodvard, Santos, 
Elias, Costa e Goffman para dar conta das construções identitárias, das subjetividades do 
tornar-se negro nos processos de identificação e, por conseguinte, da formação de identidade 
no contexto familiar, da escola e da sociedade com um todo. Complementando o suporte 
teórico, os estudos de Da Matta, Skidmore, Nascimento, Guimarães e Hasenbalg ocupam 
lugar de destaque na análise sobre democracia racial e política de branqueamento. Todos os 
autores compactuam com uma das ideias centrais dessa tese: a de que a invisibilidade e a 
ausência de negros em espaços historicamente ocupados por brancos constituem uma perversa 
construção sócio-histórica, e a desconstrução dessa ideia recai sobre a consciência da própria 
negritude, da história e do pertencimento racial, portanto, da construção de uma identidade. 
Nos relatos dos professores foi observado que as experiências em relação ao preconceito e à 
discriminação vividas no contexto familiar são enfrentadas ainda como brincadeiras e pouco 
tematizadas. Quanto às experiências vividas na escola, recebem destaque aquelas em que o 
silêncio e a negação do preconceito ainda são evidentes. A universidade enquanto lócus de 
objetivação e apropriação do conhecimento universal propiciou aos professores negros a 
mobilidade social e a elevação da autoestima. Para alguns, o conhecimento os aproximou da 
consciência das desigualdades raciais, para outros, esta parece ter ficado ainda mais 
adormecida. Os resultados da pesquisa e a realidade objetiva evidenciam que o tornar-se 
negro acompanha o processo de tornar-se sujeito, social e historicamente mediado. Desse 
modo, ao sofrer múltiplas determinações advindas das relações sociais de dominação, 
reconhecer-se com uma identidade negra, inscreve-se a partir da alternância de situações de 
exploração eivadas de preconceito e discriminação, e envoltas na condição de classe.  

Palavras-chave: Relações Raciais; Universidade; Identidade. 

 



ABSTRACT 

The research deals with the stories of life of black professors of the Federal University of 
Ceará (UFC) and their identity constructions in the experiences of becoming black. We tried 
to find out and analyze their  since the childhood to the moment they started working, in the 
continuous process of identification and negotiation which are part of the human 
formation.The focus of the investigation were the experiences of the professors in their 
multiple everyday relation with prejudice, discrimination and the stereotypes and its ways of 
confrontation, in a society that denies and silences racism. With this in mind, the research 
tried to understand the acknowledgment of being black in a country where the myth of racial 
democracy and the whitening policy are still in the social imaginary and where the 
institutional racism is a reality that hits many people in a symbolic and subtle manner. 
Furthermore, we aim is to know the perceptions of professors in relation to their affirmative 
actions and quota, a policy that has to do directly to the black people and that makes one 
reflect all the senses of being aware or not of the racial belonging. The analysis of the 
proposed object was built from life stories through ten semi-structured interviews with 
professors from different periods and of three big areas of teaching: humanities, health and the 
Engineerings. The theory supporting to develop the research methodology was inspired by 
biographic method, mostly in the studies of Ferraroti, Josso, Jovchelovitch & Bauer. The 
research is based mainly in Hall’s, Woodvard’s, Santos’, Elias’, Costa’s and Goofman’s 
studies to track the identity constructions, the subjectivity of becoming black in the 
identification processes and, further, the formation of identity in the family context, at school 
and in society as a whole. To complement the support from the theory, Da Matta’s, 
Skidmore’s, Nascimento’s, Guimarães’ and Hansenbalg studies have a highlighted position in 
the analysis of the racial democracy and in the whitening policy. All the authors agree with 
one of the main ideas from the thesis that the invisibility and absence of black people in the 
positions usually taken by white people are a perverse social-historical construction and the 
deconstruction of this idea lays on the conscience of one’s own black state, history and racial 
belonging, therefore, the construction of an identity. In the life stories from the professors, it 
was observed that the experiences about prejudice and discrimination lived in the familiar 
context are faced as jokes and are not a topic. About the experiences lived at school, the ones 
in which silence and denying of the prejudice are involved are still evident. The university as 
a locus of objetivation and appropriation of universal knowledge gave the black professors the 
social mobility and self-esteem elevation. For a few, the knowledge put them closer to the 
conscience of the racial inequalities, to others this seamed to keep it even more asleep. The 
results of the research and the objective reality show that becoming black tracks the process of 
becoming a social and historically mediated subject. Thus, as one suffers the multiple 
determinations arisen from the social relations of domination, the recognization of a black 
identity happens from the alternation of situations of exploitation guided by prejudice and 
discrimination and involved by the class conditions.   
 

Key words: Racial Relations; University; Identity. 



RESUMEN 

La investigación trata de los procesos de construcción de la subjetividad de los maestros 
negros de la Universidad Federal de Ceará (UFC) a lo largo de sus vidas.Buscamos conocer y 
analizar sus construcciones de identidad en experiencias del volverse negro, vividas desde la 
niñez hasta el ingreso en el mercado laboral, el continuo proceso de identificación propio de 
la formación humana. El foco de esa investigación ha sido las experiencias de profesores en 
las múltiples relaciones cotidianas con el prejuicio, discriminación, los estereotipos y sus 
maneras de enfrentarlo, en una sociedad que niega y silencia el tema del racismo. En ese 
sentido, se buscó comprender cómo se dio el reconocimiento de ser negro en un país donde el 
mito de la democracia racial y la política de blanqueamiento siguen repercutiendo en el 
imaginario social, y donde el racismo institucional es una realidad que atinge de manera 
simbólica y sutil a muchas personas. Además, objetivamos conocer las percepciones de los 
maestros en relación a las acciones afirmativas y cuotas, una política que dice respeto 
directamente a los negros, y que pone en reflexión todos los sentidos de ser consciente o no 
acerca del pertenecimiento racial. El análisis del proyecto propuesto fue hecho a partir 
derelatos de experiencias de vida configuradas en diez entrevistas semiestucturadas con 
maestros de diferentes periodos y de carreras de tres grandes áreas de enseñanza: 
Humanidades, Salud e Ingenierías. La base teórica para desarrollar la metodología de 
investigación ha sido inspirada en el método biográfico, sobre todo en los estudios de 
Ferraroti, Josso, Jovchelovitch & Bauer. La investigación se apoya, teóricamente, sobre todo 
en los estudios de Hall, Sodré, Woolvard, Santos, Elias, Costa y Goffmar para dar cuenta de 
las construcciones de identidades, de las subjetividades del volverse negro en los procesos de 
identificación, y en consecuencia, de la formación de identidad en el contexto familiar, de la 
escuela y de la sociedad como un todo. Complementando el soporte teórico, los estudios de 
Da Matta, Skidmore, Nascimento, Guimarães e Hasenbalg ocupan lugar de destaque en el 
análisis sobre democracia racial y política de blanqueamiento. Todos los autores 
contemporizan con una de las ideas centrales de esa tesis de que la invisibilidad y ausencia de 
negros en espacios históricamente ocupados por blancos constituyen una perversa 
construcción sociohistorica, y la desconstrucción de esa idea recae sobre la conciencia de la 
propia negritud, de historia y del pertenecimiento racial, por lo tanto, de la construcción de 
una identidad. En las historias de vida de los maestros se fue observado que las experiencias 
en relación al prejuicio y discriminación vividas en el contexto familiar son enfrentadas aún 
como bromas y poco tematizadas. En cuanto a las experiencias vividas en la escuela, se 
destacan aquellas en las cuales el silencio y la negación del prejuicio son evidentes. La 
Universidad, como locus de objetivación y apropiación del conocimiento universal, propició a 
los maestros negros la movilidad social y elevación del autoestima. Para algunos, el 
conocimiento los aproximó de la concientización de las desigualdades raciales; para otros, esa 
parece haber quedado aun más adormecida. Los resultados de esa investigación y la realidad 
objetiva evidencian que el volverse negro acompaña el proceso de formarse sujeto, social e 
históricamente mediado. De ese modo, al sufrir múltiples determinaciones advenidas de las 
relaciones sociales de dominación, reconocerse con una identidad negra, se inscribe a partir de 
la alternancia de situaciones de exploración contaminadas de prejuicio y discriminación, y 
involucradas en la condición de clase. 
 
Palabras-clave: Relaciones raciales; Universidad; Identidad. 
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INTRODUÇÃO 

Nessa pesquisa buscamos compreender os processos de construção de subjetividades 

dos professores universitários negros da Universidade Federal do Ceará (UFC) ao longo de 

suas trajetórias de vida. Para tanto, situamos possíveis experiências com preconceito, 

discriminação e racismo nas múltiplas relações vividas pelos sujeitos, tendo como locus de 

tais experiências, a família e a escola. No desenvolvimento do texto, procuramos evidenciar 

de que maneira as experiências dos professores deram os contornos de seus percursos 

identitários, observando em que medida tais processos ora se fundem, ora aparecem 

sobrepostos. Compreendemos, amparados em Ferraroti (1988), que a história dos seres 

humanos é constituída de singularidades fincadas no contexto das relações sociais. Nesse 

sentido, nosso objeto de estudo toma lugar na história das relações raciais no Brasil e no 

Ceará, entendendo que estas têm reflexo no cotidiano das múltiplas relações que os(as) 

professores(as) experimentam no curso das negociações de suas identidades. 

Seguindo o que pensa Sousa Santos (1995), entendemos que identidades são 

identificações em curso. Com efeito, identificação tem um sentido de processo, de construção 

identitária, mutável na dinamicidade histórica, não podendo ser tomada como essencialista, 

abstrata, natural ou isolada. De acordo com Woodward (2000, p. 18) esse conceito tem sua 

origem na psicanálise, sendo retomado pelos “Estudos Culturais”: 

A identificação é um conceito central na compreensão que a criança tem na 
fase edipiana, de sua própria situação como um sujeito sexuado. O conceito 
de identificação tem sido retomado, nos Estudos Culturais, mais 
especificamente na teoria do cinema, para explicar a forte ativação de 
desejos inconscientes relativamente a pessoas ou a imagens, fazendo com 
que seja possível nos vermos na imagem ou na personagem apresentada na 
tela. Diferentes significados são produzidos por diferentes sistemas 
simbólicos, mas esses significados são contestados e cambiantes. 

Esse conceito pode descrever o processo pelo qual vamos nos identificando com 

outras pessoas, “[...] seja pela ausência de uma consciência da diferença ou da separação, seja 

como resultado de supostas similaridades.” (WOODWARD, 2000, p. 18). 

Portanto, entendemos que identidades são construções mutáveis, não rígidas, 

experimentadas através de negociações de sentido nas múltiplas relações vividas no tempo e 

no espaço históricos. As identidades têm um sentido relacional, discursivo, e não essencial.  
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Requerer uma identidade também significa colocar-se em subordinação a um 

referencial dominante. No caso brasileiro, quem pergunta com maior ênfase por sua 

identidade são índios, negros e mulheres. Sousa Santos (1995, p. 135) atenta para o fato de 

que: “É pois crucial conhecer quem pergunta pela identidade, em que condições, contra quem, 

com que propósitos e com que resultados.” Para ilustrar tal afirmação, recorremos a alguns 

resultados de nossa pesquisa desenvolvida no curso de mestrado entre os anos de 2006 e 2008 

– experiência que destacaremos ainda nesse texto introdutório, e que nos possibilitou 

perscrutar o objeto de nossa tese de doutorado. As análises das trajetórias de jovens negras 

que ingressaram pelo sistema de cotas no primeiro vestibular da Universidade de Brasília 

(UnB), nos permitiu concluir que estas jovens se sentiam discriminadas no âmbito da 

universidade pelos seguintes motivos: serem negras, pobres, morarem nas cidades satélites da 

periferia de Brasília, vestirem roupas sem as etiquetas que conferem poder, não possuírem 

carro e, em algumas vezes, não terem dinheiro sequer para o ônibus. Contraditoriamente, 

quando retornavam às suas casas, os parentes, amigos e vizinhos as olhavam como as 

“universitárias da UnB”, com olhar estranhado, reservado, como se elas já pertencessem a 

uma elite que não era própria daquela comunidade. Elas experimentavam uma nova dimensão 

identitária e se percebiam diferenciadas em ambos os espaços. 

Para Sousa Santos (1995), o interesse pela categoria identidade não é algo novo, 

podendo-se afirmar que a era moderna emerge com ela, e até mesmo nasce dela. O autor 

observa que compreender a noção de identidade é também perceber a tensão que se instalou 

na modernidade no dueto entre subjetividade individual e subjetividade coletiva. Esta 

polarização, numa visão mais ampla, trata também de compreender a tensão entre indivíduo e 

Estado, entre direitos individuais e coletivos, entre o papel do indivíduo e da sociedade civil e 

da responsabilidade de cada um na construção de sua própria história, o que consubstancia 

suas identidades sociais. As perguntas: “Quem sou eu?” e “A qual coletivo pertenço?” são 

pertinentes em qualquer tempo ou lugar, mesmo se sabendo do caráter fluido das identidades. 

Tais perguntas funcionam exatamente para se saber com quais cartas se joga esse jogo 

dinâmico da igualdade e da diferença.  

Segundo Woodward (2000, p. 38-41) as identidades estão baseadas numa dicotomia 

como “nós e eles”, “brasileiro e estrangeiro”, “branco e negro”, “homem e mulher”, ou seja, a 

identidade está imbricada nessa compreensão do sentido da diferença. Conforme assinalada 

por Woodward (2000), a diferença é reproduzida por meio de sistemas simbólicos, nos quais a 

“identidade não é o oposto da diferença, mas depende da diferença”. Estabelecidas por meio 
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do que a autora chama de “sistemas classificatórios”, as diferenças são caracterizadas como 

simbólicas e sociais. Nesse sentido, “cada cultura tem suas próprias e distintivas formas de 

classificar o mundo.” (WOODWARD, 2000, p. 41). 

Acontece que nesses dualismos, nessas oposições binárias, um dos termos é sempre 

mais valorizado que o outro. Um deles é a norma e o outro é o de fora, aquele que desvia, o 

“outro”. Nesse sistema classificatório de que fala a autora, ou seja, esse sistema de 

representação, ou simbólico, alguns significados são prenhes de carga valorativa, repercutindo 

em uma teia de subordinantes e subordinados. Assim, podemos entender que aqueles que 

podem definir quem é incluído ou excluído nas práticas de significação podem moldar 

identidades nas experiências que se dão nas relações sociais. 

Dessa forma, podemos dizer que os sistemas classificatórios da população negra no 

Brasil elaborados por uma cultura dominante, criaram valores que levaram os negros a serem 

posicionados num lugar de inferioridade, dando o contorno das desigualdades raciais pela 

exclusão e estigmatização. No entanto, como a história dos homens é contestada por eles 

mesmos enquanto sujeitos sócio-históricos na luta política pelo reconhecimento das 

identidades, esse sistema classificatório sempre é posto em cheque em determinados 

momentos da história, toda vez que o “outro” que não é a norma reúne forças para subverter a 

ordem estabelecida, e reafirmar uma determinada identidade, buscando legitimá-la. 

Cada vez que reivindicamos uma identidade, estamos de alguma forma 

reconstruindo-a, transformando-a, retirando-a da dureza das oposições binárias, do “nós e 

eles”. Daí porque entendemos as identidades como um “tornar-se”, sempre aberto às 

mudanças nos diferentes contextos e tempos históricos nos quais as identidades são 

construídas ou negociadas (HALL, 2005, p. 17). Necessitamos expressar o que somos, o que 

sabemos fazer, o jeito de realizar as tarefas cotidianas, no ritmo, no conteúdo e na forma que 

conseguimos expressar, e esse jeito de ser e de fazer as coisas, de dizer o que pensamos, é que 

nos faz o que somos. Apesar do poder simbólico dominante da mídia, dos poderes 

econômicos e políticos vigentes, tão gigantescos e absorventes, podemos vislumbrar, em meio 

à contradição, relações sociais nas quais possamos experimentar um jeito de dizer quem 

somos, de nos mostrar, de sermos amigos(as) e companheiros(as), filhos(as), 

trabalhadores(as).  

Não cremos que a produção de nosso discurso seja completamente “controlada, 

selecionada e organizada,” como pensou Foucault (2003, p. 9). Dessa forma, corroboramos 

com Hall (2005, p. 126) quando o autor reconhece que se torna necessário compreender como 
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fazem, porque fazem e o que fazem aqueles que lutam constantemente contra as “[...] regras 

normativas ou regulativas com as quais se confrontam e pelas quais regulam a si mesmos – 

fazendo-lhes resistência, negociando-as ou acomodando-as.” 

Requerer, negociar, construir processos de identificação significa que estamos 

jogando esse jogo da igualdade e da diferença, rompendo com os dualismos identitários que 

terminam por deixar cair no descrédito o potencial de convivência humana viável, ou seja, 

que não se olhe ao outro sempre em pé de guerra, mas com a esperança de possíveis encontros 

significativos com o que nos falta, com o que não somos, com o que nos é diferente, mas não 

superior ou inferior, na possibilidade de somar experiências. No sentido da luta contra as 

regras normativas, e a favor da negociação, Ribeiro (2004, p. 135) põe em destaque a 

resistência negra no Ceará, reconhecendo que:  

Existe em nosso meio, como forma de resistência cultural, o Maracatu, de 
origem Banto. Mas, muito se perdeu. Tínhamos no Ceará, manifestações 
culturais vivenciadas pelos negros escravos e libertos nos momentos de 
festas religiosas ou profanas, como no caso da Umbigada e da Festa do 
Congo. Manifestações culturais que ao nível da representação são vistas 
como reminiscências das culturas africanas. Umas mais objetivas (o caso da 
festa do Congo), e outras necessitando de um maior aprofundamento, já que, 
na simplicidade do samba de umbigada esconde-se toda uma arte de luta e 
defesa.   

A partir das palavras de Ribeiro (2004) sobre o Maracatu como manifestação de 

resistência da cultura negra, retomamos um capítulo ímpar de nosso percurso identitário, cujas 

raízes são fincadas na infância, no seio da família, e que, dada a sua relevância em nossa 

processualidade humana, hoje se coloca como ponto de partida para a tese que buscamos 

defender, tanto no que se refere ao traçado no campo conceitual quanto na dimensão 

metodológica. Quando criança, convivi1 com um ritual que se dava todo o ano em minha casa: 

minha tia a confeccionar Calungas para os Maracatus, e meu pai colaborando com doações 

em dinheiro para as compras do material destinado a confecção da indumentária dos reis e 

rainhas da grande festa. Lembro que durante o cortejo, eu tinha muito medo da majestade, 

daquela rainha imponente que de fato era um homem alto com o rosto todo pintado de preto, o 

que dava um efeito de um brilho intenso em seus olhos. 

A escolha do tema da pesquisa se deu em primeira razão pelo sentimento de 

pertencimento racial por mim experimentado e construído ao longo das situações vivenciadas 

                                                 
1 Quando a autora da tese falar de suas experiências pessoais, será usada a primeira pessoa do singular (eu), ao 
invés da primeira pessoa do plural (nós) que foi escolhida para toda a tese. 
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na família, na escola, no trabalho e nas demais relações cotidianas marcadas pela ideia da não 

existência de negros, além do incômodo causado pelo forte reflexo ideológico construído em 

nosso país, que se reconhece como um Brasil moreno. Ter uma consciência ampliada do ser 

negra como mulher brasileira e cearense, e compreender o processo pelo qual fui me 

percebendo mulher negra, pertencente a uma família de negros, para, dessa forma 

compreender outros percursos identitários, me levou à escolha do tema. Ademais, os 

resultados oriundos da pesquisa realizada no mestrado me levou a continuar os estudos nessa 

temática, ora com desdobramentos.  

Com efeito, o objeto de estudo da pesquisa que pretendemos desenvolver, está 

centrado na compreensão das construções identitárias de professores negros, não como 

receptadores passivos da história, mas enquanto indivíduos construtores de sua história. 

Sabemos que professores universitários negros experimentam percursos identitários 

diferenciados daqueles que não são negros pelos sentidos e significados atribuídos às pessoas 

negras, consequentes de uma ideologia que historicamente os inferiorizou. Senghor (1934 

apud MUNANGA, 2003, p. 45) percebe a identidade própria dos negros da seguinte forma: 

Todos os tons da identidade, da personalidade coletiva, visando o retorno às 
raízes do negro como condição de um futuro diferente da redução presente. 
Os negros decidem assumir o desprezo para fazer dele fonte de orgulho. Tal 
reação devia, para ser adequada, retomar os mesmos termos da agressão 
cultural, neutralizá-los, desenvenená-los antes de recarregá-los de um novo 
sentido. A negritude aparece aqui como uma operação de desintoxicação 
semântica e de constituição de um novo lugar de inteligibilidade da relação 
consigo, com os outros e com o mundo. 

Negritude, ou identidade negra, portanto, tem o sentido de reconhecer-se como 

negro(a), afirmando origens históricas e culturais, repudiando o ódio, e buscando o diálogo 

com outras culturas, sem isolar-se do resto do mundo, contribuindo para a construção de uma 

sociedade onde todos encontrem seu lugar com dignidade, longe de idealismos e discursos 

vazios, mas fundados na concretude do real. Nesse sentido, é oportuno ressaltar que os 

professores que entrevistamos construíram seus percursos identitários acreditando no acúmulo 

de conhecimento como possibilidade de ascensão social e de busca por um lugar digno numa 

sociedade desigual, o que já revela uma infinidade de limites para que tal intento seja 

alcançado.  

Embora o conceito de identidade seja de uma compreensão complexa, não entendida 

como essência e sim como relação, sentimos que quando se requer o respeito e o 

reconhecimento por uma identidade que foi desvalorizada ao longo do decurso sócio-histórico 
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do homem, torna-se necessário afirmar uma cultura no que ela traz de dignidade para aqueles 

de sua pertença, exatamente para se fortalecer esta cultura enquanto marca da diversidade 

humana. Esse é, pois, o ponto de partida para justificarmos a relevância de nosso estudo. 

O objeto dentro do recorte proposto justifica-se também pela contribuição à UFC (de 

uma maneira geral), e aos cursos de formação de professores (de modo particular), na medida 

em que as trajetórias de professores negros possam apontar algumas direções para a reflexão 

sobre a formação humana no contexto da diversidade. Em segundo lugar, e não menos 

importante, a pesquisa pode contribuir para que não somente professores negros, mas também 

os não negros se reconheçam e revejam suas práticas. Para o aprofundamento da análise, 

recorremos a vários autores, inclusive a alguns autores brasileiros que, da mesma forma, 

superaram as barreiras de raça e classe tão presentes nos espaços ditos de brancos. 

Para compreender a categoria identidade nos seus aspectos mutáveis, relacionais, e 

de contínua negociação, buscamos apoio nos estudos de Sodré (1988, 1999), Hall (2005), 

Woodward (2000), e Sousa Santos (1995). O estudo de como se moldaram as relações raciais 

no Brasil e no Ceará e de como estas têm profundo reflexo nas construções identitárias dos 

sujeitos, foi baseado nas ideias de Skidmore (1976), Hasenbalg (1979, 1988), Nascimento 

(1966, 2002), Guimarães (2000, 2005) e Da Matta (1987). Para pensar a universidade como o 

lugar privilegiado do qual hoje os sujeitos hoje falam e de como se percebem neste lócus no 

qual chegaram realizando uma ascensão social através da qual ultrapassaram barreiras de 

classe, raça e gênero, lançamos mão daquilo que pensaram Carvalho (2006a, 2006b), Foracchi 

(1982) e D’Adesky (2000). Ainda consideramos importante conhecer a percepção dos 

professores sobre a política de cotas, e recorremos a Santos (2000) e a resultados de pesquisas 

sobre o tema. Também procuramos garantir um diálogo permanente entre os elementos 

teóricos extraídos desses referenciais e os dados empíricos – histórias de vida dos professores 

e nossas próprias experiências.  

Em relação às estratégias de enfrentamento, reconhecemos que, em geral, a família 

procura proteger as crianças negras dos possíveis insultos e xingamentos, embora a partir da 

entrada na escola essas experiências sejam inevitáveis. Em nosso país, vivemos fatos 

marcantes na história, os quais nos levaram a internalizar, enquanto pessoas brasileiras, um 

tipo de identidade forjada por uma classe que dominou o pensamento histórico e político no 

Brasil, e explorou, desde o dito descobrimento do país, a saber, os povos indígenas e negros 

durante um longo período de escravidão. 
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No Ceará, como o número de escravizados foi menor do que em outros estados, 

criou-se uma ideia que até hoje persiste, sobre a inexistência de negros nesse Estado, o que 

levou as pessoas negras, ou seja, aquelas pretas e pardas, a não se reconhecerem enquanto 

negros. Isso levou à negação da própria cultura, e à legitimação do pensamento dominante. 

Essas ideias foram criadas por estudiosos dentro da universidade brasileira, desde as 

teorias racistas do séc. XIX, importadas da Europa, passando pelo ideal de branqueamento, e 

o mito da democracia racial, ideias tais que ainda persistem, orquestradas e respaldadas por 

políticas oficiais, legalizadas e legitimadas por antropólogos, literatos, médicos, juristas, 

músicos etc. Ou seja, uma ideologia cravada na própria pele, que se alguns consideram os 

seus avanços, o que se pode ver ainda hoje, são as persistentes desigualdades.  

As desigualdades entre negros e brancos, para quem quer ver, saltam aos olhos, seja 

no mercado de trabalho, ou nas escolas e universidades, sobretudo quando se refere à 

ocupação dos cargos de decisão política e econômica, como se poderá observar na sequência 

desse trabalho. Quando se fala do acesso e permanência de negros na universidade, uma 

polêmica se instala, porque a ideia que se procura desconstruir é a de que a universidade é 

aberta para todos, porém existe uma raça/etnia dominante que ocupa a maioria desse espaço, 

sobretudo nos cursos de alto prestígio. De acordo com Carvalho (2006a, p. 14): 

No caso das Ciências Sociais, a luta pela inclusão étnica e racial tem 
apontado para uma nova maneira de viver a condição de acadêmico no 
Brasil: reconhecer-se como um ser humano não apenas produtor de 
conhecimento abstrato, porém encarnado em um corpo inevitavelmente 
marcado pelos estereótipos étnicos e raciais vigentes na sociedade e que 
reage aos estigmas e privilégios deles derivados. 

É necessário que a nossa memória registre não apenas o que o corpo negro pode 

trazer do lado da submissão, da dor, ou da negação e silenciamento da nossa história. Sempre 

é ressaltado o lado da história que significou e significa hoje a construção da nossa dignidade 

como seres humanos, e da resistência a toda forma de dominação encarnada em um corpo 

inevitavelmente marcado pela beleza de ser o que se é, contra tudo aquilo que um pensamento 

dominante insiste em dizer que somos. 

Como metodologia, utilizamos nessa pesquisa os relatos de experiências de vida, e 

como instrumento de coleta de dados, escolhemos as entrevistas semiestruturadas. Foram 

realizadas dez entrevistas com professores(as) negros(as), tendo como pergunta inicial igual 

para todos: “Você poderia contar sua história de vida desde a infância até hoje, da forma 
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como achar melhor?” Ao longo da narrativa, pontuamos ainda aquilo que consideramos 

necessário. 

Os relatos de experiências de vida constituem uma metodologia adequada para o 

objeto de estudo da pesquisa porque permitem conjugar o estudo indissociável de 

macrocontextos sociais, que se encontram profundamente enraizados nas trajetórias dos 

indivíduos, de tal forma que o foco no cotidiano das pessoas não distorça a visão da 

totalidade, pelo contrário, que a faça muito mais real está porque permeada pela riqueza das 

experiências do mundo vivido. 

Convergindo com essa compreensão sobre o valor das vivências e experiências como 

conhecimento, e como uma maneira de estudar a relação dialética entre o indivíduo e o social, 

Josso assevera que “tudo o que é dito é importante. Não há coisas menores e outras mais 

importantes. Tudo o que é dito pode ser trabalhado posteriormente para se descobrir a riqueza 

no interior das experiências.”2 

Santos (2000, p. 11), tal como Josso, também considera que “[...] a experiência social 

em todo o mundo é muito mais ampla e variada do que o que a tradição científica ou 

filosófica ocidental conhece e considera importante.” Ele ainda assevera que “[...] esta riqueza 

social está a ser desperdiçada.” O autor advoga um movimento contrário a esse desperdício no 

sentido de que se dê credibilidade às experiências tornadas invisíveis, àquelas a quem a 

ciência social já considera sem alternativa, e propõe uma valorização das ações desenvolvidas 

pelos movimentos sociais no momento presente, para que as experiências vividas no presente 

não sejam “[...] fugidias e entrincheiradas entre o passado e o futuro.” (p. 15). Ele afirma 

diante dessa realidade que: 

É necessário conhecer e valorizar a inesgotável experiência social que está 
em curso no mundo de hoje. Por outras palavras, só assim será possível 
evitar o gigantesco desperdício da experiência de que sofremos hoje em dia. 
Para expandir o presente, proponho uma sociologia das ausências; para 
contrair o futuro, uma sociologia das emergências. (SANTOS, 2000, p. 16). 

Para Santos (2000, p. 17), o objetivo da sociologia das ausências é “[...] transformar 

objetos impossíveis em possíveis e com base neles transformar as ausências em presenças.” 

Da mesma forma como pensou este autor, cremos que em nossa investigação estamos 

trazendo à tona, formas sociais de não-existência, aquelas consideradas ignorantes, inferiores, 

improdutivas, ou seja, “[...] aquelas que estão apenas presentes como obstáculos em relação às 

                                                 
2 Texto de Rui Seguro, em entrevista realizada com Marie-Cristine Josso (2004). 
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realidades que contam como importantes, sejam elas realidades científicas, avançadas, 

superiores, globais ou produtivas.” (SANTOS, 2000, p. 17).  

Esta pesquisa reúne quatro capítulos. No primeiro capítulo – Caminhos teórico-

metodológicos da pesquisa – tentamos nos aproximar do objeto de estudo a partir da minha 

própria trajetória como negra e educadora, trazendo nuances da história das relações raciais 

no Brasil e no Ceará, e de como fui me apropriando dos significados da história para me 

perceber enquanto mulher negra cearense e educadora. Procuramos compreender como a 

escravidão, o ideal de branqueamento no Brasil, a democracia racial, e a construção de um 

tipo brasileiro homogêneo teve repercussões na minha formação enquanto educadora negra, 

pertencente a uma família de negros. 

No segundo capítulo – Construindo as primeiras imagens de nós mesmos e do outro 

que é espelho – buscamos compreender as construções identitárias dos professores no âmbito 

da família – primeiro espaço de negociações de nossas identidades. Nesse lugar em que 

geralmente se observa um sentido de proteção das crianças pelos pais, de possíveis 

sofrimentos com estigmas, apelidos, ou outras manifestações do preconceito. Observamos que 

esse espaço familiar não está livre de contradições, e reflete uma ordem social já estabelecida, 

de forma que também reproduz uma sociedade desigual. Na família os professores 

experimentaram as primeiras percepções do ser negro cada uma de forma singular, refletindo 

as condições de classe e também de gênero. 

No terceiro capítulo – Aprendendo a conviver com a diferença: negociações 

identitárias – procuramos compreender as relações experimentadas pelos professores na 

escola: como se deu a convivência com as outras crianças e jovens e também com os 

professores; como os professores lidavam com os possíveis insultos, xingamentos, apelidos, 

em virtude de serem negros. Ademais, buscamos perceber as formas de enfrentamento, ou 

seja, de negociação dessa identidade negra na escola. Como os professores pesquisados se 

percebiam enquanto crianças negras, e como seus pares e professores lidavam com situações 

de discriminação e de preconceito.  

No quarto capítulo – Ser professor universitário negro: as construções 

elaboradas na vida adulta – observamos como os professores passam a se perceberem, a 

partir desse lugar que agora ocupam como produtores de conhecimento numa instituição que é 

a maior referência em ensino superior no Ceará. Percebemos, então, como esse olhar agora é 

diferenciado daquele da infância e da juventude. Eles agora ocupam um espaço onde a 

contingência de negros é pequena, onde somente uma elite consegue chegar. Procuramos 
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ainda analisar as percepções dos professores sobre as políticas de ação afirmativa e cotas, e de 

como estas percepções refletem as suas trajetórias. A política de cotas como uma política 

específica para negros criou uma polêmica não evidenciada em outros programas de cotas. Na 

UFC, em virtude da ideia da não existência de negros, e da falta de consciência da validade 

dessa política ainda não foi aprovada a proposta de cotas. Como esse debate trouxe à tona a 

discussão sobre quem é negro no Ceará e no Brasil, e na esteira desse tema toda a 

problemática das relações raciais construídas nas instituições, buscamos compreender como 

os professores percebem essas políticas que trabalham com a autodeclaração racial ou étnica, 

exatamente por dizer respeito a eles também enquanto negros. 
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1 CAMINHOS TEÓRICO-METODOLÓGICOS DA PESQUISA 

1.1 Tornar-se negro(a): dos meus percursos identitários aos percursos 
identitários dos sujeitos da pesquisa 

Tornar-se negro(a) é um processo que se constrói diretamente na formação humana. 

O percurso identitário é construído nos diferentes contextos, espaços e instituições em que os 

sujeitos realizam interações e transações nas diversas relações sociais, num processo contínuo 

de identificação, uma vez que somos seres inacabados, incompletos. Nessas relações é que se 

encontram o “eu” e o “nós”, o “dentro” e o “fora”, destacados por Elias (1994). 

Como vimos na introdução, a compreensão de tornar-se negro se encontra também 

no que se entende por processos de identificação ao invés da ideia de identidade como fixa, 

como essência. O tornar-se permite compreender que estamos sempre negociando nossas 

identidades a depender do movimento dinâmico da história pessoal e social, que requer um 

posicionamento diferente a cada momento histórico, ou seja, as identidades são reconstruídas 

ou transformadas à medida que precisamos e queremos nos posicionar diante das exigências 

pessoais, políticas ou econômicas. É da própria necessidade humana poder expressar-se, usar 

o que lhe é singular nas diversas formas de expressividade. Sabe-se que esse jogo de dizer-se 

é um jogo das relações de poder. Cada pessoa ou grupo luta para dizer o que é, ou o que pode 

vir a ser, ou tornar-se, porque estamos na busca sempre de sermos mais e melhores, como 

sujeitos de deveres e direitos. 

Para a apropriação dos sentidos e significados das trajetórias de vida dos sujeitos da 

pesquisa, foi necessário lembrar de minha própria história de vida, que por muitas vezes se 

confunde com a dos entrevistados. 

Por acreditar que a consciência de ser negro ou negra se adquire historicamente, em 

função das motivações externas, sociais, e dos confrontos internos, pessoais, consideramos de 

grande valor para uma aproximação com o meu objeto de pesquisa no movimento do real, 

fazer um reencontro comigo mesma. Refletir sobre minha trajetória, como uma maneira de 

melhor me apropriar do que estou pesquisando é fundamental, uma vez que “[...] histórias de 

vida ou mesmo pequenos episódios do cotidiano, podem ser às vezes mais esclarecedores do 

que longas digressões acadêmicas.” (SODRÉ, 1999, p. 16). 
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Pretendemos na investigação, compreender como os professores foram construindo 

estratégias de enfrentamento a estas experiências vivenciadas nas múltiplas relações sociais. 

Para tanto, partimos da compreensão dessas trajetórias na dimensão dinâmica (HALL, 2005; 

SODRÉ, 1988, 1999) contraposta, portanto à concepção linear de formação identitária. Além 

disso, consideramos que tais enfrentamentos constituem situações complexas sobre as quais 

os professores ainda hoje buscam refletir. 

De acordo com Josso (2004), na trajetória de vida os sujeitos passam por diferentes 

experiências que os constituem. As experiências fundadoras são aquelas que servem de 

“arranque”, orientando as buscas e realizações, funcionando como pilares nas transformações 

da nossa subjetividade e das nossas identidades, sendo mais ou menos significativas. Essas 

experiências tanto alimentam nossa autoconfiança, como trazem dúvidas e incertezas, 

implicando numa “[...] articulação conscientemente elaborada entre atividade, sensibilidade, 

afetividade e ideação.” (p. 48). 

Dessa forma, agora descrevo meus processos identitários enquanto pertencente a uma 

família de negros. 

Meu pai era negro e minha mãe também. Minha avó materna era portuguesa, branca, 

de olhos bem azuis, e casou com um filho de escravos, um tipo bem semelhante ao “Negro 

Leléo” – personagem curioso criado por João Ubaldo Ribeiro em seu clássico “Viva o Povo 

Brasileiro” (1984), no qual parece querer recriar na figura deste personagem a imagem da 

identidade nacional, do tipo brasileiro forjado na história política desse país. Meu avô era 

alegre, bonito, do tipo esperto, tinha sempre um jeito de agradar, contando casos e fazendo de 

tudo para ganhar um pouco mais de dinheiro, e assim ser mais bem aceito socialmente. Era 

também a necessidade de expressar-se que o levava a declamar poesias, dançar, cantar com 

uma voz que parecia arrancada das raízes ancestrais: uma voz forte, remota, profunda. Era um 

personagem. Seu nome era Raimundo Paulo, e a vovó Raquel, sua esposa, era uma mulher 

séria, silenciosa, calma, “muito fina”, segundo contam, mas parece ter sido uma figura sem 

grande brilho diante da personalidade de meu avô.  

Ele era aquele tipo que as pessoas costumam chamar de “negro, negro mesmo”. Sem 

dúvida foi uma das pessoas negras da família que me causava um estranho incômodo. Ele era 

visível demais. Todos se voltavam para olhá-lo3, pela cor muito escura e por ser um contador 

de casos do tipo excessivamente expressivo. Gestos largos, ele era muito bonito, mas naquele 

                                                 
3 Sodré (1999) fala de uma visibilidade negra tão grande que incomoda, e torna-se necessário invisibilizá-lo.  
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momento da minha vida eu não conseguia reconhecer plenamente a sua beleza, e os seus 

olhos profundos de um estranho brilho que me faziam baixar os olhos e não conseguir encará-

lo. Ele realmente parecia guardar no fundo dos seus olhos uma história longínqua e dolorosa, 

apesar do sorriso constante. Eu sentia por ele um misto de admiração, respeito, medo e 

estranheza. De onde vinha meu avô? O sentido da ancestralidade talvez possa explicar esse 

sentimento.  

Meu pai, Waldemar, era filho de uma mãe forte, Maria Cândida, determinada, 

trabalhadora abnegada, e de Merêncio, um bom boêmio. Mãe Binha, como a chamávamos, 

criou seus 12 filhos lavando e passando roupas, sendo meu pai, o único dos doze filhos (o 

mais negro) a cursar o nível superior, numa faculdade de elite branca.  

A trajetória de vida de meus pais foi um tanto quanto atípica para famílias pobres da 

época. Minha mãe terminou o chamado Normal, atual curso Pedagógico, na Escola Normal, e 

meu pai Direito, pela Universidade Federal do Ceará (UFC), nas primeiras turmas que a 

faculdade formou. 

Ele sempre afirmava ter sido um herói e ter tido muita sorte e ajuda de todos os 

santos e orixás, pois era o único negro estudante de Direito. Isso causava espanto a muita 

gente, principalmente em seminários, conferências, congressos, pois conforme ele conta, 

todos se voltavam para ver se era mesmo verdade o que presenciavam.  

Minha mãe foi educadora, muito religiosa, amante dos brinquedos e brincadeiras, 

folguedos, lendas e parlendas, dentre outros saberes populares. Tinha cuidados especiais com 

plantas, animais, crianças e idosos, em seus trabalhos como educadora. Sua prática de 

educação era voltada para o meio ambiente numa perspectiva religiosa e popular, segundo o 

que a família e as pessoas da comunidade registram.  

Meus pais, portanto, tinham conseguido driblar – por assim dizer – a condição de 

serem pobres e negros numa sociedade racista e classista como a da época. Os preconceitos 

que vivenciamos foram bem mais amenos em relação aos sofridos pelos meus pais, uma vez 

que estes conseguiram atingir um nível sociocultural razoável e uma mobilidade real na 

pirâmide social de então. 

Parece que, mesmo tentando nos enquadrar nos moldes do pensar e escrever 

acadêmicos, estamos de alguma forma buscando melhor compreender a nós mesmos. Assim, 

as nuances pessoais e científicas se entrecruzam. 
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Minha mãe morreu muito jovem, aos 37 anos, e guardo poucas lembranças dela, pois 

tinha menos de 2 anos quando ela se foi. A memória que todos guardam dela é de ter sido 

uma personalidade marcante pela sua atuação como educadora popular. Alfabetizou e 

estimulou homens e mulheres a seguirem estudando, tarefa não muito fácil para famílias 

pobres do interior cearense. Meu pai foi o único a alcançar a universidade numa família pobre 

de doze filhos, o que lhe deu um status familiar considerável. 

Eu e meus sete irmãos éramos, portanto, os filhos do “Dr. Waldemar” naquela 

pequena região de Catolé, distrito de Horizonte. Filhos do advogado da região e da “finada” 

Maria Paula – a educadora tão carismática, alegre, festiva, e que por fazer tantas caridades, 

logo após a sua morte, muitas pessoas faziam promessa para ela interceder junto aos santos 

para alcançarem graças. Esta era uma prática comum na região e na época.  

Enquanto família, tínhamos, portanto, uma identidade forte na comunidade. Acredito 

que encontrei uma base bem sólida de segurança e autoestima por me encontrar na situação 

confortável de ser filha de figuras bem conceituadas naquele pequeno distrito. Nesse sentido, 

pode-se dizer que identidade não é um cosmo fechado, mas uma ordem plástica de regulação 

do sujeito; é de fato algo implícito em qualquer representação que fazemos de nós mesmos. A 

representação determina a definição que nos damos e o lugar que ocupamos dentro de um 

sistema de relações (SODRÉ, 1999). 

Dessa forma, acredito que nos descobrimos negros, discriminados, dependendo do 

lugar em que nos encontramos, falo de um lugar social, cultural, político, econômico, e de um 

lugar afetivo também. Quando minha mãe faleceu, deixou um projeto educacional em 

andamento. Por vontade dela e de pessoas da comunidade, meu pai construiu duas salas de 

aula grandes no alpendre da nossa casa, em Horizonte-CE. Ela sequer viu a construção, mas 

meu pai resolveu dar continuidade ao seu trabalho, porém nunca conseguiu dar a direção e o 

sentido educativo que minha mãe imprimiu como uma marca muito singular. Mesmo assim, a 

escola funciona até hoje e foi nessa escola que todos nós, seus oito filhos, cursamos a primeira 

etapa do ensino fundamental, do jardim de infância à 4ª série4, o antigo curso primário. 

Nós não éramos xingados de nomes depreciativos com relação a nossa cor, da 

mesma forma como as outras crianças negras que estudavam no Educandário Maria Paula, 

porque éramos os filhos dos donos do Colégio. Dessa forma, detínhamos uma posição social, 

econômica, política e cultural que nos protegia, diferentemente dos nossos colegas. Éramos 

                                                 
4 Atualmente o 5º ano. 
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admirados e respeitados, “apesar da cor”. Eu ouvia comentários de pessoas, pais e mães de 

amigos, do tipo: “Olha, nem parece que é negra, é tão inteligente!”; ou: “É negra, mas é bem 

educadinha, ajeitadinha, o pai dela também é negro, mas é um homem tão educado [...].” 

Fui ensinada a ser sempre gentil, evitar brigas, e dar exemplo, principalmente na rua, 

nos espaços públicos. Se por um lado foi um privilégio ser filha do dono do colégio, por 

outro, pesava o fardo de ter que sempre calar nos momentos de conflito, pois de alguma forma 

sentia que era necessário manter uma boa imagem para que se configurasse o estilo “negrinha 

educada”, para que se sustentasse a ideia de que “apesar de negra eu sabia me comportar”, e 

também para que não sofresse rejeições. É estratégico e necessário para um negro pobre, 

andar na linha, ser esforçado, ter vontade, ou melhor, ter “força de vontade”, “querer vencer”. 

Eu estaria me protegendo, adotando um perfil de comportamento branco? 

Meu pai foi filho de lavadeira/engomadeira e de um boêmio. Minha avó, sua mãe, 

não tendo como manter todos os doze filhos na escola, apostou no meu pai, e reuniu esforços 

no sentido da sua formação. Ele respondeu bem e foi brilhante aluno, conseguindo com 

esforço próprio e o auxílio de toda a família, tornar-se advogado em uma época em que essa 

área do conhecimento era estritamente de dominação de uma elite branca. Ele foi delegado da 

cidade de Fortaleza, foi convidado para ser professor da Faculdade de Direito, advogado do 

Partido Comunista e Procurador da República. Uma trajetória de “vencedor” – como ele 

sempre se qualificou – e só muito tempo depois eu fui entender porque ele contava histórias 

de corrupção, de desvios de verbas, de crimes de “colarinho branco”, os quais ele precisou 

denunciar e acompanhar no percurso de todas estas funções que lhe foram atribuídas. 

Ele contava histórias de muitas perseguições sofridas por ser de esquerda, por ser 

honesto, e mesmo sendo subornado de todas as maneiras, não ter se vendido em troca de 

dinheiro ou posição; descobriu escândalos que não vieram à tona por terem envolvidas 

pessoas de grande posição econômica e política. Em muitas situações ele disse que “viu, 

ouviu e calou”, pois tinha oito filhos para criar, e sua mãe e os irmãos para auxiliar. Os seus 

limites lhe pareciam claros; dedicou também boa parte de sua energia numa busca espiritual 

que lhe fez incursionar pelas religiões católica, espírita e umbandista – percurso que nenhum 

de nós repetiu. Olhando seus pertences, de vez em quando, ainda hoje, para recordar, 

encontramos pérolas como o primeiro “Estatuto da Sociedade Umbandista do Ceará”.  

Um aspecto interessante a ser lembrado é a história de nossas “outras mães”, irmãs 

de meu pai, que nos criaram. Elas parecem ter abdicado de suas vidas para cuidar de cada um 

dos oito filhos do irmão. Eram exímias costureiras e bordadeiras, verdadeiras artistas do 
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trabalho artesanal, mas tiveram baixa escolaridade. É um aspecto a se pensar: Por que quatro 

mulheres esqueceram suas próprias vidas e tomaram como sua a vida de um único irmão, o 

doutor da família? Sabemos que há aspectos bem pessoais, internos ao cotidiano familiar, mas 

é intrigante olhar por que, numa família de cinco mulheres, o único satisfatoriamente 

escolarizado foi um homem? 

Com o tempo, fui percebendo detalhes das nossas diferenças como meninas negras. 

Nas dramatizações infantis nós nunca fazíamos os papéis das flores, da aurora, das princesas, 

das santas, das fadas, e outros personagens que lembrassem a cor branca; recordo que uma das 

dramatizações que aprendi com minha tia-mãe foi: “A Gentil Aurora”, e só quem fazia o 

papel da protagonista, era uma “aurora” branquíssima, de olhos muito azuis, e bochechas 

rosadas. Para este personagem tinha uma canção muito linda que dizia assim: “Sou a gentil 

aurora/ Que todo o céu colora/ E docemente de cor tão pura/ Mas se parece ser da pintura/ 

Sou a luz que seduz/ Sou a luz que seduz/ Sou a luz que seduz/ Sou a luz que seduz.” 

Esta canção me intrigava, e por muito tempo acreditei que realmente aquele papel 

não era para mim. As associações da cor branca à pureza, à luz, eram fortes, determinantes, e 

aquela menina sempre figurou como a rainha luminosa das manhãs entre flores que a 

veneravam. Em vão, quis também ser a noiva nas quadrilhas juninas. 

Sempre tive a pretensão de ser a santa nas novenas, nas procissões, ou também os 

anjinhos. Minha tia que confeccionava as roupinhas de anjos, suas asinhas, as santas com suas 

auréolas, talvez até quisesse, por amor, nos dar esses papéis, mas sabia que poderia parecer 

heresia, sacrilégio, pois era muito religiosa, assim como as pessoas daquela comunidade; tinha 

receio das críticas, ou de estar nos favorecendo. Eu ouvi uma piada que dizia: “Negro não 

acompanha a procissão, persegue o santo.” Era esta tia, que tinha apenas a 3ª série primária 

que, junto com as professoras, ensaiava as dramatizações. 

Alguns amigos já contaram histórias de terem suspeitado deles em ambientes como 

supermercados, em bancos, e outros lugares. Duas irmãs minhas também já foram revistadas 

em lojas e supermercados aqui, em Fortaleza, na Europa, e nos Estados Unidos, e assim, 

quando juntamos os pedaços desse quebra-cabeça, percebemos que há diferenças que nos 

inferiorizam, e igualdades que nos descaracterizam (SOUSA SANTOS, 1995). 

Uma das minhas características que sempre foi pouco assumida – e por isso mesmo, 

muitas vezes neguei minha estética – foi o uso dos cabelos soltos, sobretudo porque os meus 

eram os cabelos mais crespos. Nossas tias sempre pediam que eu prendesse os cabelos, que 
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desse um “jeitinho neles”, que os deixasse “bem baixinhos, quietinhos, domados”. Não podia 

ficar “arrupiada”, “afogueada”. Era feio, “desleixado”, e elas pediam que fosse assim muito 

mais para nos proteger do que para nos corrigir. Era também de bom alvitre que eu não 

vestisse roupas muito coloridas, era sempre melhor cores mais ternas, mais “modernas”. Era 

necessário ter um padrão estético que fosse mais bem aceito. 

São muitas nuances e histórias para recordar desse “tornar-se” negra, e ter 

consciência disto. Vamos adquirindo a consciência de ser negro nas múltiplas relações que 

experimentamos no cotidiano que nos permitem perceber o olhar do outro sobre nós e o nosso 

próprio olhar sobre nós mesmos e sobre o outro. Assim se exercita o nosso próprio 

reconhecimento e o reconhecimento do outro nessa troca de olhares, sentimentos, palavras, 

gestos nas diversas situações vivenciadas. Lembro de um episódio muito engraçado vivido na 

minha infância. Minha irmã mais nova ganhou uma boneca muito bonita de louça, de cabelos 

loiros e olhos bem azuis, para a qual deu o nome de Lindinha. Todos se voltaram para 

apreciar a boneca, e por isso minha irmã estava muito orgulhosa. Por ser tão bela, uma das 

outras irmãs sugeriu que Lindinha precisava se casar. Um belo dia minha irmã mais velha 

apareceu com um pretendente para a boneca, um boneco feito por ela, de tecido bem preto, 

que precisou colocar boca de linha bem vermelha, e olhos bem mais claros, pois senão, sequer 

perceberíamos sua fisionomia.  

A dona da boneca detestou essa “malvadeza”, e depois de muito chorar, só aceitou o 

casamento porque a confeccionista do boneco resolveu tornar-lhe um homem riquíssimo, com 

terno e gravata. A partir daí, outra irmã, com dó da caçula, confeccionou uma linda mobília de 

arame e cetim vermelho, carro de papelão, fez jantares na nova casa, aproveitados de restos de 

bolo que minha tia fazia. Tudo foi providenciado para fazer com que todos aceitassem o 

casamento de uma boneca de louça branquinha com um “bruxo de pano preto”. 

De forma inconsciente, ali reproduzíamos as diferenças de raça, classe e gênero. 

Minha irmã não suportou aquele casamento por muito tempo. O boneco preto, mesmo 

riquíssimo, não tinha nome, e atendia pela alcunha de “negão”. Era também uma forma 

depreciativa. Por que não demos um nome ao boneco? Talvez esse “negão” no aumentativo 

lhe conferisse algum poder. Todos os outros que tinham nome eram brancos. 

Situações semelhantes são vivenciadas na educação escolar desde a infância, mas são 

pouco esclarecidas, tanto nas famílias, quanto na escola, ou em outros grupos. Preconceito 

racial, sexualidade, morte, separação dos pais, dentre outros, são temas tabu com os quais 

convivemos desde os primeiros anos, mas são maquiados, silenciados, ou pouco esclarecidos 
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no âmbito das instituições. Também lembro que aprendi, e até declamei um poema carregado 

de significados racistas do qual não lembro o autor, que dizia:  

Minha nega me arresponda,  
sem sorrir e sem chorar,  
Porque tu te remexe tanto 
Quando vê home passar? 
Se tu passas pela rua 
Remexendo, remexendo 
Você pensa que nós véi 
Não tem ói e nem tá vendo? 
Se eu fosse um delegado 
que pussuísse valor 
Eu botava na cadeia 
Esse teu remexedor 
E depois dele tá preso 
Num cantinho bem trancado 
Eu dizia: remexe nega, para o delegado! 

Na minha juventude, especialmente quando entrei para a Faculdade de Direito em 

l979, lembro que senti a presença de poucos negros e negras, e vi que esses quatro ou cinco 

que figuravam ali, vinham de famílias bem pobres, mas que tinham características 

semelhantes às minhas. Estavam ali, graças ao esforço, sorte, competência dos pais, e por 

conta do exemplo que tiveram em família, de busca de dignidade. À medida que se ocupa um 

espaço dito de brancos, quebra-se uma ordem estabelecida. Na verdade nosso sentimento não 

é de pedir aceitação ou inclusão nesses espaços. Exige-se respeito por sermos humanos, e 

humanos negros. Assim como se exige respeito por sermos humanos gordos, baixos, tímidos, 

mulheres, termos orientações sexuais fora do padrão dito normal, portarmos necessidades 

especiais seja de que gênero que estas se apresentem, ou quaisquer outras diferenças. Essa é a 

riqueza da diversidade humana que pode e deve ser vivida em sua plenitude, experimentando 

todas as possibilidades de troca significativa entre humanos diferentes, mas não desiguais. 

Meu pai me influenciava bastante a estudar Direito, pelo status social conferido aos 

seus alunos, mas confesso ter ficado bastante espantada com os rituais pesados daquela 

profissão, com a simbologia carregada do poder, com a postura exigida para os futuros 

profissionais: advogados, promotores, procuradores, juízes, desembargadores, delegados, e 

outros.  

Teria que cumprir os rituais e adotar os símbolos da profissão, a começar por uma 

estética na qual eu, decididamente, não me enquadrava: estatura, cabelos, cor, indumentária, 

carro, escritório, livros caríssimos, penetração e permanência nos campos de poder – 
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condições mínimas sem as quais não se consegue visibilidade nesse setor de trabalho. 

Somente depois, se vê a honestidade, valor pouco, ou quase nada necessário dentro da lógica 

desta profissão. 

A partir daí, me senti mais negra e senti-me melhor aceita, no movimento estudantil. 

Nossa turma foi detentora de espaços de poder efetivos dentro da Faculdade de Direito, no 

início dos anos 80, pois reabrimos o Centro Acadêmico Clóvis Bevilácqua (CACB) – inativo 

desde os anos 60. Uma de nossas companheiras roubou as chaves das salas onde funcionava o 

antigo CACB, durante o dia, e na mesma noite ocupamos o espaço que era por direito, dos 

estudantes, e que nos foi veementemente negado. Por duas gestões fui Secretária de Cultura 

do Centro que teve como presidente o ex-deputado federal João Alfredo Teles Mello, ex-

deputado pelo Partido dos Trabalhadores (PT), hoje vereador pelo Partido da Solidariedade 

(PSOL), e o ex-deputado estadual, Hilário Marques, hoje prefeito de Quixadá-CE. 

Os finais dos anos 70 e início dos anos 80 do século passado foram anos 

efervescentes no Movimento Estudantil, assim como nos Movimentos Sociais como um todo. 

Nesse momento eu passara a conhecer mais de perto algumas questões políticas sobre as quais 

apenas ouvia notícias nos jornais, revistas, e em mesas de bar. Eu não conhecia a atuação do 

Movimento Negro nem no Ceará, nem no Brasil.  

Alguns negros ilustres eu conhecia das músicas que ouvíamos em casa, os 

compositores do samba brasileiro, como Cartola, Lupicínio Rodrigues, Clementina de Jesus, 

Gilberto Gil, Wilson Simonal, João de Vale, Zé Kéti, Candeia, Paulinho da Viola, 

Pixinguinha, dentre outros. E ouvira falar de Ângela Davis, ativista negra norte-americana 

através do meu irmão Lázaro, leitor fiel do Pasquim, jornal sempre presente em nossa casa.  

Através de Lázaro e do Pasquim, sobretudo, li alguma coisa sobre a Semana de Arte 

de 1922. Não assimilei plenamente o que propunham Oswald e Mário de Andrade, mas me 

encantava a ideia de pensar num Brasil para os brasileiros e que as expressões de nossa 

cultura poderiam ser algo genuinamente brasileiro, mesmo já existindo a mistura. Poderíamos 

“comer estrangeiro e cagar brasileiro”?5 O sentido antropofágico seria esse? Escritores, 

artistas plásticos, compositores, estilistas, entre outros, poderiam fazer algo bem brasileiro, 

sem copiar o modelo europeu que ditava as ordens? Hoje, sei que embora a qualidade do que 
                                                 
5 Expressão dita pelo professor Eduardo Diathay Bezerra de Meneses em palestra proferida sobre identidade 
nacional e cearensidade, na qual rejeita completamente a existência da ideia de identidade. Segundo ele, se 
existem “identidades”, não dá para se pensar em “identidade”. Ele brincou: “Perdeu a identidade? Faz outra via 
da carteira, rapaz!” Sodré (1999, p. 48-49) afirma que: “[...] a expressão da totalidade social por uma categoria 
denominada ‘identidade’ é na verdade uma ficção ou uma ilusão que, a partir de um certo ângulo ou de um certo 
momento histórico, interpretamos como real e usamos em função de estratégias políticas ou simbólicas.” 
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se produziu em nossa cultura miscigenada, morena, tenha sido boa, aquilo que ficou visível, 

foi mesmo o que os filhos de uma classe média abastada produziram depois de encantados 

com Paris. A cultura invisível continuou invisível, exotizada, desvalorizada.  

No movimento estudantil, a questão dos negros não era discutida. De modo que, 

reconhecer-me como negra se dava nas experiências vivenciadas nas relações cotidianas, e de 

maneira pouco refletida. De acordo com Biko (1990, p. 65): 

[...] ser negro não é uma questão de pigmentação, mas o reflexo de uma 
atitude mental, e pela mera descrição de si mesmo como negro, já se começa 
a trilhar o caminho rumo à emancipação, já se está comprometido com a luta 
contra todas as forças que procuram usar a negritude como um rótulo que 
determina subserviência. 

Vivi experiências na juventude que me colocaram questões para refletir, mas 

confesso que aquela que se deu mais tardiamente foi a consciência de ser negra. Tive amigos 

ex-presos políticos que visitávamos na prisão, mas em nossas reflexões não percebia muita 

evidência das questões relativas aos negros. Os movimentos feministas sim, já tinham alguma 

força e visibilidade, sendo que as mulheres negras ficavam em plano secundário. 

O ingresso na universidade foi abrindo espaço para perceber melhor a conjuntura dos 

movimentos partidários, e da atuação da Igreja nas Pastorais e Comunidades Eclesiais de Base 

(CEBs). Como Secretária de Cultura do Centro Acadêmico da Faculdade de Direito, fui me 

aproximando do PT. Lembro que quatro dos ex-presos políticos que eu conhecera na prisão – 

mas não eram aqueles de quem eu mais me aproximara – voltaram para a Faculdade de 

Direito, nos finais dos anos 70.  

O respaldo garantido pela atuação no movimento estudantil, me fez assumir uma 

postura provocadora. Senti necessidade de assumir meus cabelos crespos, soltos e assanhados. 

Minhas roupas eram coloridas, soltas e transparentes. Inconscientemente eu experimentava a 

minha diferença pela estética negra. Era um protesto, mas estava ao nível do sentimento. As 

pessoas na tradicional Faculdade de Direito da UFC me olhavam intrigadas e desaprovavam 

minha postura com gestos, risadinhas, e até com repreensões. Uma vez, uma pessoa da 

coordenação da faculdade me pediu para vestir roupas “de respeito”. Algumas vezes me senti 

inadequada mesmo. De acordo com Sodré (1999, p. 17), “a realidade é que na existência 

cotidiana, [...] as relações humanas são atravessadas e muitas vezes determinadas por 

diferenças materializadas na variedade dos modos de crer, perceber, trabalhar, vestir-se e 

parecer somaticamente”. 
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O autor ressalta aspectos sobre quem tem o poder de controle e julgamento, sobre 

quem pode ou não frequentar determinados ambientes. Ali, na Faculdade de Direito, reinava 

uma elite que transferia o poder de pais para filhos. Desembargadores, juízes, procuradores, 

entre outros, eram também os professores e coordenadores da faculdade, e logo em seguida 

vinham filhos e netos, sem concurso público. Eram cargos vitalícios. Posso imaginar o quanto 

meu pai pode ter sido discriminado, pois eu, mais de 30 anos depois, ainda passava por 

situações de preconceito naquele espaço tradicionalmente branco, masculino e elitista.  

Nesse meio fui me reconhecendo diferente, e mesmo junto aos companheiros de 

movimento estudantil e partidário, eu via que o trato era diferenciado para com as mulheres, 

em especial as negras. Éramos vistas como as sensuais6, aquelas que estavam mais ligadas aos 

aspectos lúdicos do movimento, como música, dança, promoções para arrecadar dinheiro para 

os encontros. Tínhamos um nome meio estigmatizado, meio pejorativo de “esquerda festiva”, 

“tarefeiras”. 

Confesso que nós mulheres, de certa forma, fomos cúmplices do autoritarismo dos 

companheiros e aceitamos a sonegação de espaços de poder nos quais tínhamos competência 

para atuar. Sabemos que o poder não é dado, é sempre uma conquista. Acho que por algum 

tempo acreditei que estar à frente do movimento era um papel masculino, por muitas vezes ter 

que enfrentar confrontos com vários segmentos da sociedade, fosse de direita ou não. Em 

geral, negociações com a própria esquerda eram bem mais desgastantes e nós mulheres não 

tínhamos sido educadas para a prática política. As questões relativas a gênero eram pouco 

discutidas no âmbito da universidade, do partido, das pastorais, e com relação à raça/etnia, 

                                                 
6 Geralmente algum companheiro do movimento se referisse a nós, através de alguma canção da Música Popular 
Brasileira (MPB). Não faltam composições que tratem da sensualidade das mulheres negras, morenas, mulatas. 
Algumas camufladas, outras declaradamente racistas, tais como: “Nega do cabelo duro, qual é o pente que te 
penteia/ Quando tu entra na roda, teu corpinho bamboleia, e a pergunta sai da gente, qual é o pente que te 
penteia.” Outra bastante ouvida no período de carnaval: “A nega é minha/ Ninguém tasca/ Eu vi primeiro”. Ou 
as primorosas de Ari Barroso: “Vem de uma remota batucada/ De uma cadência bem marcada que uma baiana 
tem no andar/ E nos seus requebros e maneiras/ A graça toda das palmeiras/ Esguias altaneiras, a balançar/ São 
da cor do mar, da cor da mata/ Os olhos verdes da mulata/ São cismadores e fatais/ E num beijo ardente e 
perfumado, conserva o cravo do pecado, de saborosos cambucás.” Há uma composição que traça o perfil de uma 
baiana: “Baiana que entra na roda não fica parada/ No samba não mexe, não bole nem nada/ Não sabe deixar a 
mocidade louca/ Baiana é aquela que entra no samba de qualquer maneira/ Que mexe, remexe, sacode as 
cadeiras/ Deixando a moçada com água na boca/ A falsa baiana quando cai no samba/ Ninguém se incomoda/ 
Ninguém bate palma, ninguém abre a roda/ Ninguém grita oba! Salve a Bahia, Senhor!/ Mas a gente gosta 
quando uma baiana quebra direitinho/ De cima a baixo, revira os zoinho/ Dizendo eu sou fia de São Salvador.” 
Todas as canções que descrevem mulheres negras, invariavelmente falam de um objeto sexual, de um corpo 
exposto sem alma dentro. São analogias com plantas, animais, frutas, coisas para agradar ao gosto e ao olhar. A 
MPB retrata ao longo da história o que se pode chamar de identidade nacional, e pode ser um capítulo à parte se 
a considerarmos na profundidade de sua produção. 
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ainda bem menos. Acredito que agora, a partir da polêmica em torno das cotas, essa temática 

do reconhecer-se negro reacende, uma vez que se opera com a autodeclaração étnica.  

A trajetória da minha juventude se deu, portanto, num contexto primeiramente 

confortável, pela visibilidade dos pais e irmãos, e depois, o reconhecer-se diferente, na classe, 

na cor e no gênero, mais fortemente, dentro de um movimento político jovem, a partir do 

ambiente conservador da Faculdade de Direito. Não assumi a profissão nesta área jurídica, 

não estudei, e não me sentia competente, não tive forças suficientes para ultrapassar as 

barreiras de raça, classe e gênero, sempre tão presentes na minha trajetória, a partir do 

momento em que saí de Catolé e vim para Fortaleza. 

Assim como as minhas quatro irmãs, fiz opção pela profissão de educadora – 

ocupação dita feminina. A influência de nossa mãe, juntamente com as possibilidades no 

mercado de trabalho para mulheres negras de classe média-baixa, talvez tenham nos 

encaminhado para as escolas. Minha aprendizagem em família me propiciou certa 

competência para a profissão de educadora. Isso não se configurou como um fato negativo em 

minha vida, mas é evidente que houve desafios que me foram apresentados no âmbito  

profissional que eu não consegui enfrentar, especialmente em ocasiões em que fui chamada a 

ocupar funções de direção, cargos mais altos de grande responsabilidade, que eu considero 

estarem ligados a uma falta de confiança no meu potencial, e pelas fragilidades algumas vezes 

comuns às mulheres, negras, e de classes mais baixas – esclareço “fragilidades” como aquelas 

socialmente construídas. O fato de ter sido órfã de mãe educadora de grande visibilidade, e 

pai advogado, tem um reflexo na minha escolha profissional. Do ano de 1983, em que concluí 

Direito, até 1993, trabalhei em organizações não-governamentais (ONGs) como educadora, 

nunca como advogada. Em 1994, ingressei na Universidade Estadual do Vale do Acaraú 

(UVA) no município de Sobral-CE por concurso público, onde permaneci até 2005, ano em 

que me desloquei para Brasília-DF com minha família. O mestrado cursado na UnB me 

permitiu fazer estudos mais aprofundados sobre trajetórias de jovens negras cotistas, e assim 

continuar no doutorado, refletindo sobre os percursos identitários de professores negros e de 

como esses processos trazem os reflexos da história das relações raciais engendradas pelo 

homem, fruto de relações desiguais os quais se constituem no corpus da discussão que se 

desenrola ao longo do texto a seguir. Minha trajetória se junta às outras trajetórias para 

entendermos como se construíram os processos identitários dos professores que participaram 

desta pesquisa. 
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1.2 Alguns cenários das relações raciais no Ceará e no Brasil 

Nossa pretensão nesse processo investigativo foi elaborar um exercício de 

compreensão para entender como e em que momentos acontece um encontro evidente entre as 

histórias de vida dos professores e alguns aspectos da história das relações raciais no Brasil e 

no Ceará. 

É preciso esclarecer que as categorias centrais: identidade, relações raciais e 

universidade, vão aparecendo encadeadas nas noções de “eu”, “nós”, “dentro” e “fora” ao 

longo do texto (ELIAS, 1994). A compreensão de identidade se apoia na ideia de que estamos 

sempre negociando um jeito de ser no mundo, que pode se apresentar diferente em cada 

situação que vivenciamos. Embora mutável e fragmentada nos discursos e nas relações, 

temporariamente precisamos nos apegar a uma essência, negando o descartável, o desumano, 

que a sociedade dita globalizada nos impõe (COSTA, 1984; ELIAS, 1994; GOFFMAN, 1998; 

SODRÉ, 1999; HALL, 2005).  

Da mesma forma, entendemos que as relações raciais no Brasil e no Ceará exigem 

que nós, enquanto negros nos posicionemos a cada momento da História, para saber quem 

somos e por que somos diante da dominação de uma sociedade branqueada, caracterizando 

uma contínua descontinuidade própria da história (NASCIMENTO, 1966; SKIDMORE, 

1976; HASENBALG, 1988; GUIMARÃES, 2000).  

Ademais, compreendemos que professores universitários negros encontram no 

âmbito da universidade o espaço adequado para a produção do conhecimento que possa 

revelar outras verdades acerca da história do negro no Brasil e no Ceará, num esforço de 

revitalização da cultura negra ou afrodescendente. Nesses espaços de construção identitária, 

familiar, escolar e de trabalho, os professores foram construindo uma imagem de si que se 

percebe sempre encadeada entre a noção de “eu” e nós”, “dentro” e “fora”, da mesma forma 

como aparecem no percurso experimentado por mim, enquanto mulher negra e professora 

universitária (FORACHI, 1982; APPLE, 1989; SOUSA SANTOS, 1995; BUARQUE, 2003; 

CARVALHO, 2006a, 2006b). As três categorias articuladas vão atender às análises do objeto 

e vão desenhando o contorno da tese.  

O mestrado cursado na Universidade de Brasília (UnB) em 2006 permitiu-nos 

participar de um grupo que abria a primeira linha de pesquisa sobre juventude, com o recorte 

de raça/etnia e gênero. O momento foi oportuno porque investigamos as trajetórias de jovens 
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negras que ingressaram por cotas na primeira turma com essa modalidade de acesso à UnB – 

primeira universidade pública federal a implementar esse sistema.  

A partir desse momento é que fomos nos apropriando de forma mais consciente do 

que significou a participação dos negros na história do Brasil: conhecemos histórias de 

heroínas negras; vimos o lado da resistência e da competência intelectual de muitos autores 

negros; participamos de dois grandes eventos que nos fizeram perceber a distância existente 

entre o discurso das pessoas e instituições competentes para implementar políticas e 

programas de ação afirmativa e o discurso do Movimento Negro em Brasília.  

As reflexões realizadas para entender a necessidade de ações afirmativas para 

excluídos sociais nos fizeram também procurar compreender a formação da ideia de povo no 

Brasil, da construção de uma identidade nacional, e de como aqui se construíram as relações 

inter-étnicas7. Para Sodré (1999, p. 45), a expressão “identidade nacional”: 

Tem como referências subjacentes os traços distintivos estáveis ou 
permanentes pelos quais se reconhece a História de uma comunidade ou uma 
nação determinadas. Seja pessoal ou nacional, a identidade afirma-se 
primeiro como um processo de diferenciação interna e externa, isto é, de 
identificação do que é igual e do que é diferente, e em seguida como um 
processo de integração ou organização das forças diferenciais, que distribui 
os diversos valores e privilegia um tipo de acento. 

Ficou mais evidente para nós que, da tão decantada mistura de raças no Brasil, o 

acento de que fala Sodré (1999), sempre foi dado àquela que dominou. Da Matta (1987) 

chama atenção para o fato de que as relações sociais no Brasil Colônia eram demarcadas por 

lei, isto é, cada categoria social tinha o seu lugar, em que o Rei e a Igreja controlavam tudo. 

Ele discorda inclusive de Gilberto Freyre, em Casa Grande e Senzala (2001), sobre a ideia 

deste de ter havido uma interação aberta entre lusitanos, índios e negros. Da Matta (1987) 

coloca o início da preocupação do Brasil com uma identidade nacional a partir da separação e 

independência de Portugal, mesmo afirmando que é impossível demarcar com precisão as 

origens do credo racial brasileiro. Ele declara que: 

De fato é impossível separar e tornar-se independente, sem a consequente 
busca de uma identidade – vale dizer, de uma busca no sentido de justificar, 
racionalizar e legitimar diferenças internas. Se antes a elite podia colocar 
todo o peso dos erros e das injustiças sobre o Rei e a Coroa Portuguesa em 

                                                 
7 Ianni (1987, p. 345) declara que na história da sociedade brasileira, a questão nacional foi colocada pelo menos 
três vezes. Diz o autor que “em termos particularmente fortes foi colocada com a Declaração da Independência 
em 1822, a Abolição da Escravatura em 1888 e a Revolução de 1930.” O autor afirma que em cada uma dessas 
épocas, a sociedade se põe diante de problemas como os de: raça, mestiçagem, população, povo e cidadão, 
sociedade civil e Estado nacional, nacionalismo, religião, dentre outras tantas questões. 
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Lisboa, a partir da Independência, esse peso tinha que ser carregado aqui 
mesmo, pela camada superior das hierarquias sociais. Onde foi nossa elite 
buscar tal ideologia? (DA MATTA, 1987, p. 67). 

Sabe-se que o Brasil importou muitas ideias da Europa para justificar o tipo de 

relações raciais experimentado por aqui. Lembro que, quando cursei Direito havia no 

currículo uma disciplina de nome “Medicina Legal”, que trazia teóricos como o Conde de 

Gobineau, e Lombroso, os quais associavam cor à criminalidade e às tendências para a 

loucura, vadiagem, crime. Eu sempre considerei estas teorias uma aberração, mas só agora 

tenho consciência do contexto em que elas foram elaboradas. Estavam unidas duas Ciências: a 

Jurídica e a Biológica para desqualificarem os negros e justificarem a eugenia. Essas teorias 

racistas construídas na Europa no século XIX foram copiadas nas Escolas Superiores de 

Medicina e Direito no Brasil, justamente em cursos nos quais estavam as elites brancas. 

Teóricos brasileiros como Nina Rodrigues8, Arthur Ramos, dentre outros, fortaleceram essas 

ideias que ainda hoje têm repercussão no imaginário social. Sodré (1999, p. 42) salienta que:  

Da identidade nacional, por exemplo, nasce o espírito cívico que, no 
passado, inspirou as grandes causas públicas e que, no Brasil dos séculos 
dezessete e dezoito, redundou nos movimentos nativistas; século dezenove, 
na independência. Cabe às instituições (família, escola, etc.) reproduzir e 
inculcar as significações que presidem à identidade legítima aos preceitos da 
ordem social. 

A esse respeito, Hall (2005, p. 51) explicita que as culturas nacionais são compostas 

de símbolos e representações, além de tão somente instituições culturais. Ele explicita a esse 

respeito que: 

As culturas nacionais, ao produzirem sentidos sobre “a nação”, sentidos com 
os quais podemos nos identificar, constroem identidades. Esses sentidos 
estão contidos nas estórias que são contadas sobre a nação, memórias que 
conectam seu presente com seu passado e imagens que dela são construídas. 

A escola e a família como instituições produtoras e reprodutoras de conhecimento, 

tal como explicita Sodré (1999), cumprem um papel de generalizar e divulgar pensamentos 

dominantes nos quais crianças e jovens negros(as) não se reconhecem, ou se confundem de 

                                                 
8 De acordo com Rufino dos Santos (1995, p. 187) “[...] com Nina Rodrigues, funda-se propriamente a corrente 
brasileira de estudos sociológicos e antropológicos tendo por tema o negro. O autor diz que Nina Rodrigues era 
racista e a reação contra seu biologismo foi iniciada quando ele ainda vivia, isto é, em 1902. Naquele ano, o 
brilhante médico baiano Oscar Freire escreveu sua tese ‘Etiologia das Formas Concretas da Religiosidade no 
Norte do Brasil’, em que procurou mostrar as confusões de Nina Rodrigues ao imputar à raça manifestações que 
decorreriam de fatores sociais.” 



 37

forma equivocada9. Acredita-se que a escola e a família mobilizam muitas representações do 

que Benedict Andersen (1983 apud HALL, 2005) entende por identidade nacional. Este 

teórico compreende que a cultura nacional tem muitas narrativas. Na verdade ele compreende 

a identidade nacional como uma “comunidade imaginada”. Hall (2005, p. 51) complementa 

essa compreensão de Andersen dizendo que: 

Há uma narrativa da nação, tal como é contada e recontada nas histórias e 
nas literaturas nacionais, na mídia e na cultura popular. Essas fornecem uma 
série de estórias, imagens, panoramas, cenários, eventos históricos, símbolos 
e rituais nacionais que simbolizam ou representam as experiências 
partilhadas, as perdas, os triunfos e os desastres que dão sentido à nação.10 

Como construir uma identidade com autoestima num país que historicamente 

desvalorizou o negro?11 Antes da teoria do branqueamento, os teóricos racistas do séc. XIX, 

afirmavam que a população brasileira era inviável porque já estava muito hibridizada, mestiça 

demais. Para um momento da história negou-se a mestiçagem sendo considerada uma 

degenerescência do tipo humano. Quando já não se tinha mais como barrar os “cruzamentos” 

entre negros, índios e brancos, por força de lei, tenta-se assegurar que pelo menos essa 

mestiçagem resultasse em um tipo mais aproximado do branco (SKIDMORE, 1976).  

Passamos por um longo período de escravidão, onde éramos destituídos de 

humanidade, vendidos e usados como objetos, maltratados e mortos caso se ousasse requerer 

o estatuto de seres humanos cidadãos. Pela força da resistência heróica de movimentos negros 

                                                 
9 A Revista Caros Amigos (2008) traz uma entrevista com o professor de História Tião Rocha, em que este conta 
que, quando criança, numa aula de história a professora falava sobre reis e rainhas. Ele levantou a mão e disse 
que tinha uma tia que era Rainha. A professora não ligou e pediu para que ele se calasse. Ele diz que isso se 
repetiu em muitas aulas, acompanhados de risos e insultos. Sua tia era uma Rainha do Congo nas festas de Nossa 
Senhora do Rosário, uma festa de reis africanos, muito popular no Centro-Oeste do Brasil, onde ele morava. Ele 
se tornou professor de História, e pôde finalmente mostrar onde, como e porque sua tia negra era Rainha.  
10 Convergindo com a ideia de nação como “comunidade imaginada”, e pensando no caso do Ceará – Estado 
onde se considera a não existência de negros –, destacamos os estudos de Frank Ribard sobre as narrativas 
encontradas nas expressões do maracatu cearense presentes até hoje, como ritual que atesta a vitalidade da 
cultura afro-brasileira no Ceará (SECULT, 2009).  
11 A esse respeito, o líder negro Biko (1990, p. 65-70), em texto redigido para um curso destinado a capacitar 
lideranças jovens sul-africanas, “Escrevo o que eu quero”, ressalta que é necessário preocupar-se com “[...] com 
as falsas imagens que temos de nós quanto aos aspectos culturais, educacionais, religiosos e econômicos. Não 
devemos subestimar essa questão. Sempre existe uma interação entre a história de um povo, ou seja, seu passado, 
a fé em si mesmo e a esperança em seu futuro. Temos consciência do terrível papel desempenhado pela educação 
e pela religião que recebidas, criaram entre nós uma falsa compreensão de nós mesmos. Por isso, precisamos 
desenvolver esquemas não apenas para corrigir essa falha, como também para sermos nossas próprias 
autoridades, em vez de esperar que os outros nos interpretem.” 



 38

e porque era adequado para a conjuntura política internacional e nacional decretar o fim do 

regime de escravidão, medidas legais foram sendo tomadas para formalizar a abolição12. 

Lembremos do que aprendemos nos livros de Moral e Cívica sobre o povo brasileiro. 

Durante muito tempo, o livro didático trouxe a figura do negro de forma servil, grotesca, 

submissa. Os grandes heróis da história eram brancos. O estímulo ao civismo, ao amor à 

pátria era aprendido nos livros como lavagem cerebral, e coroado nos desfiles do dia “Sete de 

Setembro.” Lembro de um livro de nome: “Porque me ufano do meu país”. Podia ser que nós 

alunos não compreendêssemos a palavra “ufanismo”13 e sua intencionalidade, mas a 

sentíamos no currículo, nas datas comemorativas, no comportamento exigido através dos 

prêmios e castigos. A esse respeito Hall (2005, p. 51) assegura que: 

Não importa quão diferentes seus membros possam ser em termos de classe, 
gênero, ou raça, uma cultura nacional busca unificá-los numa identidade 
cultural, para representá-los todos como pertencendo à mesma e grande 
família nacional. Mas seria a identidade nacional uma identidade unificadora 
desse tipo, uma identidade que anula e subordina a diferença cultural? 

Dentro do que Hall (2005) entende por nação, como uma comunidade imaginada 

através de narrativas da nação, aprendi na escola uma noção romântica de abolição, em que 

uma princesa chamada Isabel ficou marcada como a grande redentora dos escravizados. Hoje 

posso compreender como a abolição foi adequada para as elites, uma espécie de arranjo 

político para figurarem na história como benevolentes e sensíveis à situação dos negros 

escravizados. O ônus dessa suposta liberdade ficou unicamente sob a responsabilidade dos ex-

escravos. Sem capital ou instrumentos para exercerem a liberdade com o mínimo de 

condições para a sobrevivência, muitos negros entraram em situação de mendicância e 

loucura. No dizer de Nascimento (2002, p. 57), um intelectual negro brasileiro, “[...] na 

                                                 
12O exemplo maior de resistência negra no Brasil sem dúvida foi a formação do Quilombo de Palmares nos anos 
de 1950. Abdias do Nascimento (2002, p. 57), um dos maiores representantes vivos da intelectualidade negra do 
Brasil afirma que: “Palmares pôs em questão a estrutura colonial inteira: o exército, o sistema de posse da terra 
dos patriarcas portugueses, ou seja, o latifúndio, assim como desafiou o poder todo poderoso da Igreja Católica. 
Resistiu a cerca de 27 guerras de destruição lançadas pelos portugueses e os holandeses que invadiram e 
ocuparam por longo tempo o território pernambucano. Palmares manteve sua existência durante um século: de 
1595 a 1695.” Podemos destacar também a participação do negro nas revoltas e rebeliões populares no Brasil, a 
Revolta dos Alfaiates – Inconfidência Baiana, a Revolução Pernambucana de 1817, e a Revolta dos Malês em 
1835 na Bahia (ver mais em Movimento...., 1988). 
13 Um dos livros bastante indicados para leitura era: “Porque me ufano do meu país” do historiador Afonso Celso 
de Assis Figueiredo (1860-1938), que estudou a formação do povo brasileiro, advogando a ideia de um povo sem 
preconceitos raciais (ver mais em Carneiro, 1983). Seguindo o mesmo espírito do livro citado, a disciplina 
Educação Moral e Cívica tornada obrigatória pelo decreto-lei nº 869 de 12/09/1969, foi introduzida em todos os 
períodos letivos de todas as escolas e níveis educacionais, inclusive em universidades e nos cursos de pós-
graduação. Alguns de seus objetivos eram: a preservação, o fortalecimento e a projeção dos valores espirituais e 
éticos da nacionalidade, além do fortalecimento da unidade nacional, o culto à pátria, aos seus símbolos, 
tradições, instituições, e aos grandes vultos de sua história (ver mais em Berger, 1984).  
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verdade, aboliram qualquer responsabilidade dos senhores para com a massa escrava; uma 

perfeita transação realizada por brancos, pelos brancos, e para o beneficio dos brancos.” E diz 

mais: 

Após a abolição formal da escravidão a 13 de maio de 1888, o africano 
escravizado adquiriu a condição legal de “cidadão”, paradoxalmente, no 
mesmo instante ele se tornou o negro indesejável, agredido por todos os 
lados, excluído da sociedade, marginalizado no mercado de trabalho, 
destituído da própria existência humana. Se a escravidão significou crime 
hediondo contra cerca de 300 milhões de africanos, a maneira como os 
africanos foram “emancipados” em nosso país não ficou atrás como prática 
de genocídio cruel. (NASCIMENTO, 2002, p. 70). 

Daqueles que resistiram, fugiram e formaram os movimentos quilombolas, muitos 

foram perseguidos, mortos ou torturados. Nascimento (2002, p. 72), intelectual afirma a esse 

respeito que:  

[...] em todas as direções da grande expansão territorial do Brasil durante 
mais de três séculos da escravidão, os africanos e africanas se auto-
libertaram da escravidão através da fuga; constituía-se em agrupamentos 
denominados quilombos como um meio de organizarem sua existência 
individual e coletiva, e como forma de combate ao sistema de opressão.  

As riquezas produzidas no Brasil escravocrata sustentaram a economia do país, 

projetando a visibilidade internacional brasileira (NASCIMENTO, 2002). O povo negro legou 

a este país as suas bases econômicas nos seus primeiros ciclos produtivos, entretanto isso não 

é reconhecido. A política de branqueamento se instalou no período pós-abolição, controlando 

a natalidade da população negra. A entrada de imigrantes devidamente amparadas por leis 

para o trabalho assalariado no campo e na cidade fortaleceu o cruzamento de brancos, índios e 

negros na construção forjada de um tipo mestiço que deveria tender para o maior 

branqueamento possível.  

Esta medida foi muito bem orquestrada, tornando-se ideologia, uma vez que amplos 

setores que dominavam a elaboração do pensamento estavam comprometidos plenamente 

com a ideia do branqueamento como a melhor forma de dignificar o homem brasileiro. A 

migração foi legalizada e legitimada no território brasileiro (SKIDMORE, 1976).  

O governo de Getúlio Vargas começou a apontar uma outra perspectiva. A 

“intelligentsia” brasileira é convidada a pensar um tipo bem brasileiro. Um tipo viável, 

adequado para o momento político e econômico. Instaurou-se um momento em que o país 
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precisou demarcar sua própria força produtiva, estabelecer um capital nacional forte e assim 

arrefece a política migratória. É foi o momento de pensar um Brasil para os brasileiros14.  

O tipo mestiço como modelo identitário foi forjado e fortalecido por políticos, 

escritores, músicos, compositores, intelectuais, os quais passaram a construir a ideia de que a 

mistura de raças no Brasil era o que havia de maior riqueza cultural15. Sabe-se que essa 

miscigenação é tanto melhor aceita quanto mais se aproxima das características brancas. Daí 

porque muitos de nós negros ainda hoje queremos branquear, e não reconhecemos nossas 

origens africanas.  

Conforme Hall (2005, p. 59-62), “[...] a maioria das nações consiste de culturas 

separadas que só foram unificadas por um longo processo de conquista violenta – isto é, pela 

supressão forçada da diferença cultural.” Ele diz mais: “As nações modernas são, todas, 

híbridos culturais.” E traz o exemplo da Europa Ocidental onde afirma não haver nenhuma 

nação que seja composta de uma única cultura ou etnia, ou de um único povo.  

O historiador porto-riquenho, Jerry D’Ávila, também professor da Universidade de 

São Paulo (USP) e da Pontifícia Universidade Católica (PUC-RJ) vem lecionando sobre 

política social e racial no Brasil e Estados Unidos. Em estudos sobre a construção do homem 

brasileiro, que foi uma tentativa de unificar a identidade nacional, D’Ávila (1970) traz 

interessante episódio ocorrido na administração do então Ministério da Educação e Saúde 

(MES), ao encargo do Ministro Gustavo Capanema, no ano de 1938. O presidente Getúlio 

Vargas encomendou-lhe uma estátua a qual deu o nome de “homem brasileiro” que deveria 

postar-se na frente do prédio do ministério. A escultura deveria combinar com a estrutura 

moderna do prédio, aclamada internacionalmente. Acontece que o escultor contratado 

representou uma figura de “homem brasileiro” que estava longe da estética branca.  

Capanema, indignado convocou uma equipe multidisciplinar de intelectuais para 

projetarem a figura do “homem brasileiro” que não existia ainda, mas que, com certeza ainda 

viria a ser, segundo o grupo de estudiosos, um homem mais aproximado possível do tipo 

branco. A equipe deveria pensar: 

                                                 
14 Mota (1980), em “Ideologia da Cultura Brasileira”, chega a dizer que, nos anos 50, a tônica do pensamento 
intelectual era dada pelo nacional-desenvolvimentismo, alimentando interesses partidários e vaidades pessoais. A 
Música Popular Brasileira nos brindou com uma composição de Ari Barroso que se tornou um emblema para 
esta fase da história: “Brasil, meu Brasil Brasileiro/ Meu mulato inzoneiro/ Vou cantar-te nos meus versos! O 
Brasil samba que dá/ Bamboleio que faz gingar/ O Brasil do meu amor/ Terra de nosso senhor/ Brasil, pra mim/ 
Brasil, pra mim.” Era a tentativa de inculcar a ideia de civismo, amor à pátria, de nação forte, desenvolvida, tão 
necessários para a conjuntura de então. 
15 Abdias do Nascimento chama atenção para a política oficial do branqueamento exposta sem qualquer 
ambiguidade no decreto-lei nº 7.969, de 18 de setembro de 1945, assinado por Getúlio Vargas. 
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[...] como era o corpo do homem brasileiro, não do homem vulgar ou 
inferior, mas do melhor exemplar da raça. Qual a sua altura, o seu volume, a 
sua cor, como seria a forma do seu rosto, como será a sua cabeça, e a sua 
fisionomia? (D’ÁVILA, 1970, p. 47).  

Esse episódio traz todo o significado da política de branqueamento. O Ministério da 

Saúde e Educação tinha como incumbência instruir o povo para internalizar essa ideia16. 

Gilberto Freyre figura como o teórico que mais fortaleceu a ideia de convivência 

harmônica entre os senhores de engenho das casas-grandes com seus escravizados, mulheres, 

crianças e idosos. Este teórico deixa transparecer em suas análises que o período de 

escravidão foi até poético, bonito (FREYRE, 2001).  

O movimento negro refuta veementemente a ideia romantizada dessas relações inter-

étnicas o que consideramos procedente na medida em que isso serviu e vem servindo para 

confundir e naturalizar a dominação de uma raça sobre as outras17. O que não podemos negar 

é que este teórico inicia um momento novo no estudo do cotidiano como solo fértil para a 

compreensão dos fenômenos sociais (SKIDMORE, 1976; QUEIROZ, 2005) seu olhar, 

entretanto, é o do senhor da casa-grande. 

No início dos anos de 1950, com os estudos realizados pela Organização das Nações 

Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)18 para explicar e mostrar para o 

mundo o suposto milagre da democracia racial no Brasil, teóricos como Florestan Fernandes, 

Hasenbalg, Nelson do Valle da Silva, Fernando Henrique Cardoso, foram convidados a pensar 

o Brasil, e compreender o mito da boa convivência racial19. 

                                                 
16 Vale a pena conferir em: Diploma de brancura, trabalho no qual Jerry D’Ávila (2006) traz importantes fatos e 
estudos sobre a política de branqueamento no Brasil que vão desde o episódio da estátua, até a não aceitação e 
demissão de professoras negras da rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. 
17 Como representante notável do Movimento Negro, Nascimento (2002, p. 99) afirma: “É preciso que não haja 
mal-entendidos; miscigenação em termos de encontro espontâneo e livre fusão entre pessoas de origens 
diferentes é uma coisa, outra bem diferente é aquela miscigenação que começa com o estupro brutal do branco 
contra a mulher negra escravizada, e tem prosseguimento na discriminação étnico-social contra o afro-brasileiro, 
tão mais definitiva quanto mais perto ele está de suas origens raciais, na cor da pele e outros atributos somáticos 
e culturais.” 
18 De acordo com Carneiro (1983, p. 37) “[...] a partir dos anos 50, as Ciências Sociais ganham crédito.” A 
historiadora ressalta os estudos encomendados pela UNESCO através de Alfred Métraux. Cita Roger Bastide, 
Oracy Nogueira, e outros. Declara que as teorias racistas são duramente criticadas. “As raças, consideradas 
anteriormente como inferiores, são agora analisadas em função do desenvolvimneto econômico e como 
elementos integrantes da estrutura social.”  
19 A historiadora Suely Robles (2005) considera que as relações estabelecidas como brandas e doces entres 
senhores e escravos na literatura não passou de um mito, e que Gilberto Freyre, embora tendo influenciado 
outros autores como Frank Tannembaun em 1947, passa a ser contestado. A partir dos anos 1950, o pensamento 
de Freyre foi contestado de forma veemente, admitindo-se que a escravidão no Brasil foi tão cruel quanto à 
anglo-saxônica, por exemplo. A autora cita os nomes de Florestan Fernandes, Otávio Ianni, Emília Viotti da 
Costa, Fernando Henrique Cardoso, Clóvis Moura como exemplo de autores que mostram outra visão de 
relações raciais no Brasil. 
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Conforme Fernandes (1965) o mito da democracia racial, trouxe muitas 

consequências negativas, dentre as quais ele destaca algumas convicções etnocêntricas, quais 

sejam: difundiu e generalizou a consciência falsa da realidade racial; suscitou a ideia de que o 

negro não tem problemas no Brasil e que o povo brasileiro, pela própria índole, não faria 

distinções raciais; generalizou e difundiu a ideia de que as oportunidades sociais de prestígio, 

riqueza e poder são igualmente acessíveis a todos. Este mito teve forte reflexo no imaginário 

do povo brasileiro que adotou atitude passiva diante dessa crença incutida nas consciências 

através das artes, ciências e letras. O racismo no Brasil torna-se velado, negado, silenciado, 

mas vivenciado nas relações cotidianas, nas formas mais sutis e também declaradas. 

Para Da Matta (1987), o Brasil tem um racismo muito peculiar. Ele diz que no nosso 

sistema de relações altamente hierarquizado, não há necessidade de segregar o mestiço, como 

acontece, por exemplo, nos EUA, e afirma que as hierarquias já asseguram a superioridade do 

branco como grupo dominante. O autor diz que:  

A falta de segregação parece ser, pois, um elemento relacionado de perto à 
presença de patronagem, intimidade e consideração. Numa palavra, a 
ausência de valores igualitários. Num meio social como o nosso, onde cada 
coisa tem seu lugar demarcado e, como corolário – cada lugar tem sua coisa, 
índios e negros têm uma posição demarcada num sistema de relações sociais 
concretas, sistema que é orientado de modo vertical: para cima e para baixo, 
nunca para os lados. (DA MATTA, 1987, p. 76). 

O Brasil ficou conhecido internacionalmente como o país em que se vivia uma 

democracia racial. Tornava-se importante decifrar o milagre que o Brasil vivia uma harmonia 

entre raças, enquanto o mundo acabava de viver o fim da Segunda Guerra Mundial, uma das 

maiores tragédias das relações humanas, mostrando o quanto não queremos, nem sabemos 

reconhecer o diferente, seja qual diferença se apresente, política, de classe ou de gênero, 

religiosa, ou de raça. O período pós-guerra deixou para o mundo perguntas angustiantes: 

Poderemos viver juntos? Saberemos respeitar o outro? Como fazer para estabelecer uma 

convivência pacífica, não passiva, admitindo as contradições sociais tão presentes em todos 

os espaços onde construímos o cotidiano? O que pensava e pensa o Movimento Negro?  

Aprender a conviver com o diferente nas relações cotidianas é o desafio de qualquer 

pessoa. E falo de uma convivência real, concreta. As abstrações sobre a possibilidade dessa 

convivência já existem, mas quando esse outro se aproxima do nosso espaço de poder social e 

pessoal, então aí se apresentam as rejeições, sobretudo quando o próprio corpo do outro traz 
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sinais de inferioridade historicamente construídos. O simples fato de ser negro, já demarca um 

lugar social. Para Da Matta (1987, p. 83): 

O nosso racismo especulou sobre o mestiço, impedindo o confronto do negro 
(ou do índio) com o branco colonizador, ou explorador de modo direto. Com 
ele, deslocamos a ênfase e a realidade: situamos, na biologia e na raça, 
relações que eram puramente políticas e econômicas. Essa é, a meu ver, a 
mistificação que permitiu o nosso racismo, o que explica a sua reprodução 
até hoje como uma ideologia científica ou popular.  

Por ocasião da polêmica sobre cotas para negros, intensificada sobretudo a partir de 

2001 com a Conferência de Durban-África, a identidade nacional tem sido repensada e, 

portanto, os estudos sobre as relações raciais voltam à pauta das discussões na Universidade e 

na sociedade como um todo. Com o debate sobre as ações afirmativas, a própria palavra raça, 

ou identidade racial, volta a ser colocada em destaque como necessária, nesse momento, como 

uma questão de cunho ideológico, existindo polêmica em torno dessa questão e de muitas 

outras. Para Hall (2005, p. 62), atualmente: 

Em toda parte, estão emergindo identidades culturais que não são fixas, mas 
que estão suspensas, em transição, entre diferentes posições, que retiram 
seus recursos, ao mesmo tempo, de diferentes tradições culturais, e que são o 
produto desses complicados cruzamentos e misturas culturais que são cada 
vez mais comuns num mundo globalizado. 

No Brasil que atualmente discute ações afirmativas, parece-nos necessário afirmar as 

culturas desvalorizadas ao longo da história, revitalizando suas narrativas, seus símbolos, suas 

expressões, exatamente para que se perceba a diversidade identitária neste país, e se evidencie 

o combate a toda forma de preconceito, discriminação e racismo. 

A Conferência Internacional realizada em Durban, África, no ano de 2001, demarca 

um compromisso das Nações no combate a toda forma de preconceito, discriminação e 

racismo. O Brasil assume também esse compromisso perante o mundo. A Declaração de 

Durban reconhece as graves consequências da escravidão na história da população negra em 

vários pontos de seu texto, considerando que a pobreza, o subdesenvolvimento, a 

marginalização, a exclusão social e as desigualdades econômicas estão vinculadas com 

atitudes e práticas racistas, que geram pobreza, fome e outros tantos males sociais. A seguir, 

alguns fragmentos desse texto em que podemos observar o reconhecimento da existência do 

racismo e suas consequências, medida necessária para que a partir daí se efetivasse maior 

compromisso com o combate às desigualdades: 
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Reconhecemos que a escravidão e o tráfico escravo, incluindo o tráfico de 
escravos transatlântico, foram tragédias terríveis na história da humanidade, 
não apenas por sua barbárie abominável, mas também em termos de 
magnitude, natureza de organização e, especialmente, pela negação da 
essência das vítimas, ainda reconhecemos que a escravidão e o tráfico 
escravo são crimes contra a humanidade e assim devem sempre ser 
considerados, especialmente o tráfico de escravos transatlântico, estando 
entre as maiores manifestações e fontes de racismo, discriminação racial, 
xenofobia e intolerância correlata, a que os Africanos e afrodescendentes, 
Asiáticos e povos de origem asiática, bem como os povos indígenas foram e 
continuam a ser vítimas destes atos e de suas consequências. Reconhecemos 
que o colonialismo levou ao racismo, discriminação racial, xenofobia e 
intolerância correlata, e que os Africanos e afrodescendentes, os povos de 
origem asiática e os povos indígenas foram vítimas do colonialismo e 
continuam a ser vítimas de suas consequências. Reconhecemos o sofrimento 
causado pelo colonialismo e afirmamos que, onde e quando que tenham 
ocorrido, devem ser condenados e sua recorrência prevenida. Ainda 
lamentamos que os efeitos e a persistência dessas estruturas e práticas 
estejam entre os fatores que contribuem para a continuidade das 
desigualdades sociais e econômicas em muitas partes do mundo ainda hoje. 
(ONU, 2009). 

A partir de então, políticas e programas de ação afirmativa passam a ser 

implementados, visando atenuar as desigualdades sociais confirmadas nas estatísticas. Nos 

níveis federal, estadual e municipal, a partir da Conferência de Durban vem acontecendo um 

processo de discussão, elaboração, implementação e acompanhamento de políticas de ação 

afirmativa, das quais a mais polêmica é a política de cotas para negros como acesso à 

universidade. 

De acordo com o que mostra o Relatório do Grupo de Trabalho que vem discutindo 

sobre implantação do sistema de cotas na UFC, esta universidade não se interessa por esta 

questão, considerando sem importância esse tipo de política, uma vez que a votação da 

proposta do sistema de cotas para o vestibular perdeu por mais de 90% dos votos20. O que este 

resultado pode significar no âmbito do debate nacional sobre cotas, e na história de 

silenciamento sobre a existência de negros no Ceará? Porque a implementação dessa política 

reflete conjunturas bem diferenciadas em cada Estado?  

De acordo com os dados do IBGE (2006), na universidade brasileira, apenas 2,5% 

são negros, enquanto 97% são brancos.  

                                                 
20O grupo que vem discutindo essa temática se constitui dos professores: Bernadete Beserra, Fátima 
Vasconcelos, Henrique Cunha Jr., Sandra Petit, Isabelle Braz, dentre outros. 
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Em virtude do silenciamento e mascaramento sobre questões raciais e étnicas no 

Brasil, é sabido que os dados estatísticos são raros21, e muitas vezes falhos, sobre o 

cruzamento entre raça e as diversas variáveis sociais como educação, classe, gênero, trabalho, 

ocupação profissional e outros aspectos. Muito recentemente esses levantamentos que 

incluem a variável raça ou etnia vêm sendo efetuados. Para efeito de esclarecimentos iniciais 

sobre o objeto de estudo que trata de conhecer e analisar as trajetórias familiar, escolar, e 

profissional de professores universitários negros da UFC, buscamos informações através do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAES (2006) e  IBGE (2000). 

De acordo com o IBGE, no último censo de 2000, o município de Fortaleza-CE 

conta com uma população total de 884.113 brancos. Desse total, 1.753 são professores 

universitários na UFC. A população total de pretos é de 59.742, dentre os quais apenas 16 são 

professores na UFC. 

O SINAES tem como objetivo conhecer e regular os Institutos de Ensino Superior 

(IES), e foi criado pela lei nº 0.861, de 14 de abril de 2004. Entre os anos de 2005/2006 a 

UFC procedeu com a sua autoavaliação institucional. Os dados dos quais dispusemos foram 

obtidos através de pesquisa de campo, do preenchimento de formulários eletrônicos, de 

análise de documentos de conhecimento público e da base de dados da UFC (sistema on line 

de dados e indicadores institucionais). 

Dos 1.179.062 pardos encontrados nas mesmas fontes dos mesmos anos 

respectivamente, apenas 132 são professores na UFC.  

A distância entre esses dados é consideravelmente grande, sendo importante verificar 

em quais cursos estão localizados os professores autodeclarados brancos, pardos e pretos para 

que se tenha um quadro mais real dessa diferença no que se refere à situação de brancos e 

negros nos cursos ditos de baixo, médio e alto prestígio. 

É sabido que existe uma concentração bem maior de pardos, pretos e mulheres em 

cursos como os de Pedagogia, Letras, Serviço Social, enquanto nos cursos de Medicina, nas 

Engenharias e Direito se concentram mais brancos e homens. Independente dos dados 

oficiais, basta olhar em volta, fazendo uma rápida observação nas instalações desses cursos. É 

verdade que esse perfil vem se modificando ao longo dos anos22, e acredita-se que com uma 

                                                 
21 O professor José Jorge de Carvalho (2006) realizou pesquisa fazendo um levantamento extraoficial desses 
dados com registro em seu livro sobre cotas raciais, pois não havia dados oficiais que contemplassem as suas 
perguntas. 
22 Ver estudo detalhado realizado pelos Velloso e Velho (2001). 
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política de ação afirmativa de cotas e programas de permanência na universidade esse quadro 

venha a ser diferente. 

A verdade é que desde a sua criação até os dias atuais, a universidade no Brasil 

mostra ser uma instituição que abriga uma elite, e que os conhecimentos produzidos e 

reproduzidos em seu âmbito são predominantemente eurocêntricos. Eis o que mostra Buarque 

(2003, p. 20), que já vem há algum tempo estudando o ensino superior no Brasil, sobre o 

processo de fundação da universidade brasileira. 

A universidade brasileira foi a última a surgir na América Latina e é irônico 
que ela tenha sido criada para que fosse concedido o título de Doutor 
Honoris Causa ao Rei Leopoldo da Bélgica, em visita ao Brasil, no ano de 
1922. Não fosse por aquela visita e a ingênua vaidade de um monarca ou o 
capricho de algum de seus cortesãos, a universidade brasileira talvez tivesse 
demorado mais 10 ou 20 anos para ser criada. Isso serve para demonstrar o 
obscurantismo e o servilismo da elite brasileira.  

Buarque (2003) atenta para o fato de que a universidade, enquanto instituição que 

promove o conhecimento é um espaço que surgiu no mundo há oito séculos e meio, 

justamente para construir um pensamento livre, diferente daquele construído nos mosteiros, 

preso aos dogmas da religião e fechado entre os muros. Para o autor, a universidade vive as 

crises cíclicas da própria sociedade e por isso mesmo precisa estar sempre se reciclando, para 

continuar garantindo aos jovens a esperança no futuro pela via do aprimoramento do capital 

cultural. 

Mesmo com todas as críticas feitas a esta instituição, mesmo sendo a universidade 

vista muitas vezes como o lugar enfadonho que abriga a vaidade de intelectuais prisioneiros 

das teorias e distanciados da realidade social, os jovens que pretendem uma ascensão social 

por via do conhecimento precisam prestar vestibular, e passar por todos os requisitos 

necessários para terem acesso aos bancos da academia.  

Um dos vários pontos que Buarque (2003, p. 24) sugere para a reorganização da 

universidade brasileira são as cotas para grupos étnicos e escola pública com os seguintes 

argumentos: 

Num país em que metade da população é de origem africana, não há 
justificativa moral para a existência de uma elite branca. Essa realidade 
deveu-se, principalmente, ao abandono sofrido pelo ensino público básico no 
Brasil e ao número reduzido de jovens que conseguem concluir o Ensino 
Médio: ao excluir os pobres do Ensino Médio, a sociedade brasileira exclui, 
sobretudo, os negros. A solução para a imoralidade da branquitude da elite 
brasileira está no investimento maciço na universalização e na qualificação 
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do ensino básico. Até que isso seja feito, a universidade terá de dar sua 
colaboração para mudar a vergonhosa situação de um país cuja maioria da 
população é negra, mas tem pouquíssimos negros matriculados na 
universidade. (Grifamos). 

O processo de fundação da universidade no Ceará também conjugou vários setores 

dominantes da sociedade cearense, seguindo os mesmos reflexos da criação da universidade 

no Brasil. Segundo o seu fundador e primeiro reitor, Martins Filho, a Universidade Federal do 

Ceará nasce da necessidade de agregação dos cursos superiores já existentes, e de negociações 

em torno dessa necessidade.  

O processo de negociação se deu dentro de uma disputa de forças políticas, 

econômicas, ideológicas, e também de influências e prestígios que ocorreram na esfera 

pessoal23. Ou seja, participaram dessa empreitada aqueles que faziam parte de um seleto 

grupo social, com interesses políticos sobre o disputado cargo de reitor. Com relação à 

participação dos estudantes, destacaram-se apenas os que cursavam a Faculdade de Direito 

que figurava como a maior detentora de força política da época e gozava de alto prestígio. 

É presumível que a participação de negros no processo de fundação da UFC tenha 

sido pouca ou nem tenha havido. As suas primeiras turmas a Faculdade de Direito contava 

com apenas um estudante negro, meu pai, que viveu situações de racismo, discriminação e 

preconceito por ser negro e de origem humilde, mesmo que tenha demonstrado inegável saber 

da doutrina jurídica. Pode-se avaliar que esta situação de inexistência quase total de negros 

nas universidades de elite tenha se configurado por muitos anos, e os poucos que ocuparam 

esse espaço de poder como meu pai, não tiveram qualquer visibilidade. 

Nos finais dos anos 70, e início dos anos 80 do séc. XX, 30 anos depois, eu também 

cursei Direito pela mesma universidade, e registro um número insignificante de estudantes 

negras e negros naquela faculdade. Junto comigo é possível que figurassem mais duas negras 

e dois ou três negros num curso que funcionava nos turnos manhã, e noite. De professores 

negros com os quais estudei, e que compunham o quadro docente nos finais dos anos 1979, 

início de 1980, recordo da existência de apenas um. Segundo o fundador da UFC, uma das 

preocupações nas reflexões sobre a função social desta instituição era imprimir um sentimento 

real de algo em torno da ideia de unidade na diversidade, de uno e diverso, de universidade, e 

para isso era necessário que esta refletisse os anseios da sociedade como um todo. A 

                                                 
23 É interessante um episódio citado por Martins Filho (1997) sobre um favor que prestou a um grande político 
facilitando uma apresentação de canto lírico de sua esposa no Clube Náutico Atlético Cearense, de grande 
prestígio na época. Em troca disso, o pedido do reitor foi prontamente atendido. 
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historiografia cearense produzida na universidade, e no Instituto Histórico do Ceará24, vem 

afirmando a inexistência de negros no Ceará, e tem negado a escravidão de negros nesse 

Estado.  

A esse respeito, Sousa (2008) considera que o discurso hegemônico produzido pelo 

Instituto Histórico do Ceará sobre relações étnico-sociais cearenses ao longo do século XX foi 

um dos elementos de promoção de interpretações que, ao mesmo tempo, suprimiam a 

existência de qualquer tipo de conflito étnico-social, acabando por legitimar representações e 

estigmas sociais que desencadeavam situações de discriminação e preconceito contra o negro 

no Estado do Ceará. Para Sousa (2008, p. 72-74): 

Os institutos históricos locais, surgidos ao final do século XIX, a partir da 
fundação de seu congênere nacional, o Instituto Histórico e Geográfico 
Brasileiro (IHGB) em 1838, representavam um esforço das elites ilustradas 
em demarcar um lugar privilegiado na produção historiográfica do país e 
afirmar as particularidades regionais coadunadas inexoravelmente ao 
processo de construção e legitimação da nacionalidade brasileira. [...] As 
elites das quais fala o autor eram bacharéis em Direito, médicos, militares, 
padres, que circulavam entre vários campos de difusão do pensamento. As 
elites da época mantinham estreita ligação em todos os campos, 
estabelecendo uma poderosa hegemonia nas associações literárias, 
científicas e culturais, assim como também no parlamento. Todos eram 
figuras ilustres com grande projeção social, política e econômica.  

No entanto, sabemos que embora esse discurso domine fortemente a produção 

historiográfica no Ceará, existem pesquisas refutando essa ideia.  

As reflexões feitas na pesquisa foram situadas inicialmente na história do negro no 

momento da colonização no Ceará, pois pretendemos, dentre outros aspectos, conhecer qual 

lugar ocupamos enquanto negros na historiografia oficial, para saber quem somos nós hoje, e 

porque atualmente requeremos mais veementemente uma visibilidade positiva na história do 

Ceará, e mais ainda, na história da universidade pesquisada, enquanto professores e 

pesquisadores negros. É bem verdade que em cada Estado do Brasil – e cremos que é possível 

dizer – em qualquer lugar onde se evidenciou o racismo, este aconteceu revestido das 

especificidades locais, mas o fenômeno do racismo em si é semelhante em qualquer lugar do 

mundo.  

                                                 
24 O Instituto Histórico do Ceará foi fundado em 4 de março de 1887 com o objetivo de divulgar o conhecimento 
da história para a propagação das letras e ciências da província (SOUSA, 2008). 
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No cerne da questão racista, parece existir uma questão de consciência de si mesmo e 

do mundo. Santos (2005, p. 161), intelectual negro, geógrafo, em estudo sobre globalização e 

totalidade do lugar, pergunta:  

Que é, hoje, a consciência do lugar? Não nos embaracemos com essa 
questão, penúltima herança das ideias estabelecidas em um mundo quase 
imóvel. Hoje, certamente mais importante que a consciência do mundo, é a 
consciência de si, obtida através do lugar. 

E afinal, quem é negro no Ceará? Existe uma negritude cearense, um jeito de ser 

negro no Ceará, diferenciado dos outros Estados? O que evidencia esta diferença? 

Observando o que diz Santo (2005), a impressão é de que esta pergunta pode ser feita em 

qualquer lugar. Cada negro ou não negro pode fazer sua própria reflexão. Os debates sobre 

implementação de ações afirmativas convidam-nos a pensar sobre isso.  

Rufino dos Santos (1995, p. 24)25 estudioso da temática da negritude, lembra que o 

sociólogo Guerreiro Ramos não era “[...] preto retinto, pertencia àquela faixa de mestiços 

escuros em que a ‘raça’ é escolha do freguês.” A escolha de Guerreiro Ramos foi ser negro. 

De acordo com este autor, Guerreiro Ramos afirmava que: 

[...] negro não é uma raça, nem exatamente uma condição fenotípica, mas 
um topo lógico, instituído simultaneamente pela cor, pela cultura popular 
nacional, pela consciência da negritude como valor e pela estética social 
negra. Um indivíduo preto de qualquer classe, como também um mulato 
intelectual ou um branco nacionalista, por exemplo, podem ocupar esse lugar 
e dele, finalmente, visualizar o verdadeiro Brasil. Como não lembrar a 
clássica definição de Clóvis Moura – branco no Brasil, é todo indivíduo que 
escolheu a cor dos colonizadores para se espelhar, negro o contrário? 
(SANTOS, 1995, p. 28).  

Em texto escrito para a comemoração do décimo aniversário do Teatro Experimental 

do Negro (TEN)26, Guerreiro Ramos (1954) afirma que é necessário autenticidade ao negro 

que não se reconhece como tal. No Ceará, parece faltar esse reconhecer-se negro por aqueles 

negros do tipo mestiço mais claro. E para isso, considero que a historiografia em muito possa 

ter contribuído. O autor fala de autenticidade na poesia, na literatura, e destaca Luiz Gama 

                                                 
25 Ver mais em Ramos (1954). 
26 O Teatro Experimental do Negro (TEN), criado por Abdias do Nascimento em 1944, no Rio de Janeiro, 
segundo o seu fundador, “[...] significou muito no processo de libertação do negro. Em termos de seus propósitos 
ele se constituiu uma organização complexa. Foi concebido fundamentalmente como instrumento de redenção e 
resgate dos valores negro-africanos, os quais existem oprimidos ou/relegados a um plano inferior no contexto da 
chamada cultura brasileira, onde a ênfase está nos elementos de origem branco-europeia. Nosso trabalho seria 
um laboratório de experimentação cultural e artística, cujo trabalho, ação e produção explícita e claramente 
enfrentavam a supremacia cultural elitista-arianizante das classes dominantes.” (NASCIMENTO, 2002, p. 78).  
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como um dos primeiros poetas no Brasil a se aproximar disso. Ramos (1954) declara em 

discurso de aniversário do TEN, que a poesia, a literatura no Brasil exclui o negro como 

sujeito autêntico27. E diz mais: 

Autenticidade – é a palavra que, por fim, deve ser escrita. Autenticidade para 
o negro significa idoneidade consigo próprio, adesão e lealdade ao repertório 
de suas contingências existenciais, imediatas e específicas. E na medida em 
que ele se exprima de modo autêntico, as versões oficiais a seu respeito se 
desmascaram, e se revelam nos seus intuitos mistificadores, deliberados ou 
equivocados. O negro na versão de seus “amigos profissionais” e dos que, 
mesmo de boa fé, o vêm de fora, é uma coisa. Outra – é o negro desde 
dentro. (RAMOS, 1954, p. 128-135). 

É esse professor universitário negro “desde dentro” que buscamos conhecer. Assim, 

temos consciência de que não é com uma entrevista biográfico-narrativa, mesmo sendo 

individual e permitindo certa profundidade, que podemos desvelar o que eles percebem de si 

enquanto professores universitários negros no Ceará. No entanto, entendemos que as 

trajetórias desses professores podem nos trazer elementos para pensar a conjuntura na qual 

eles se tornaram o que são, e o que não são.  

Ademais, percebe-se de acordo com Hall (2005, p. 13) que a ideia de identidade está 

“[...] constantemente sendo descentrada ou deslocada por forças fora de si mesma.” Este autor 

percebe três concepções de identidade: a do sujeito do iluminismo, do sujeito sociológico e do 

sujeito pós-moderno. Tentaremos resumir a seguir essas três concepções. 

O sujeito do iluminismo tinha uma ideia de pessoa humana centrada, racional, 

consciente, unificada, dotada de uma essência, que permanecia ao longo da vida e que era a 

sua identidade. O sujeito sociológico não era autônomo, mas refletia a cultura, ou seja, as 

interações simbólicas, os sentidos e significados das relações sociais, numa tensão entre um 

“eu” interior e um “nós”, a sociedade. Ainda existe a ideia de um “eu real” de que fala Hall 

(2005).  

Para o sujeito Pós-Moderno, a identidade não é fixa, não tem um sentido de 

permanência, nem de essência. O sujeito, portanto assume identidades diferentes, dependendo 

das circunstâncias momentâneas. A identidade é temporária, e depende da dinâmica constante 

dos sistemas de significação e representação cultural (HALL, 2005). 

                                                 
27 Ver discurso na íntegra na Revista Forma, no qual Guerreiro Ramos (1954) assegura que Luiz Gama antecipou 
os movimentos revolucionários atuais, como o do TEN, e de outros intelectuais negros de formação francesa em 
que se destacam Birago e David Diop e Léopold Sedar-Senghor (senegaleses), Gilbert Gratiant, Etienne Lero, 
Aimé Cesaire (Martinica), Guy Tirolien e Paul Niger (Guadalupe) dentre outros de sua extensa lista. Esse 
discurso foi reproduzido por Nascimento (1966) em “Teatro experimental do negro: testemunhos”. 
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 Halbwachs (1990, p. 54), considerando a memória individual, afirma que: 

Ela não está inteiramente isolada e fechada. Um homem, para evocar seu 
próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às 
lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora 
dele, e que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da 
memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 
palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu 
meio. 

Lembrando a preocupação que se instaurou na história do Brasil sobre qual tipo viria 

a ser o “homem brasileiro”, que identidade ele teria, como representaria a nação, fazemos as 

mesmas perguntas hoje, as quais certamente já foram feitas muitas vezes pelos historiógrafos 

cearenses. E a resposta parece ter sido a mesma: o “homem cearense” também é o mestiço, ou 

seja, aquele tipo ideal construído com uma referência eurocêntrica? O Ceará tem índios? O 

Ceará tem negros? O Ceará também se esforça para branquear? Sodré (1999, p. 255) afirma 

que: 

Não existe uma “identidade negra” originária, construída “naturalmente” a 
partir da cor da pele (raça) ou da mentalidade (etnia). Tal identidade aparece 
na História a partir da discriminação cultural operada por indivíduos e 
grupos de cor clara. Estes, por sua vez, só se reconhecem como “identidade 
branca” ou “eurocidental” no contexto com os ditos não-brancos ou não 
ocidentais.  

A polêmica da existência ou não de negros nesse Estado está assentada na escravidão 

no Ceará28 no Período Colonial. A esse respeito, a historiadora Araújo (1994, p. 110), que 

estudou esse momento da história no Ceará, declara que: 

[...] a historiografia cearense ainda apresenta uma lacuna com referência ao 
estudo do escravismo no Ceará. De um modo geral, não insere o escravo no 
processo produtivo e prefere declarar que os escravos não se constituíam 
fundamento da economia, tanto porque em número reduzido, como porque 
se dedicavam a tarefas domésticas. 

A avaliação da historiadora data dos anos de 1994, mas hoje já podemos encontrar 

pesquisas que buscam uma profundidade maior desses estudos, desconstruindo alguns 

equívocos. Já se encontramos, atualmente, estudiosos colocando a responsabilidade da família 

e da escola como espaços nos quais é possível e necessário tematizar a importância de 

                                                 
28 Nascimento (2002, p. 67-68) explica que: “No Ceará, onde a densidade demográfica era fraca, registra-se, no 
entanto o fato de que a 22 de outubro de 1839 o escravo Constantino e cinco outros foram condenados à forca 
em Fortaleza. Tinham-se amotinados a bordo do Laura Segunda, reivindicando melhor tratamento e melhores 
condições a bordo para os 23 tripulantes da lancha.” 
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compreender quem somos, enquanto negros ou afrodescendentes, através das narrativas, dos 

símbolos e expressões de base africana presentes na cultura do Ceará, tais como: o Maracatu, 

a capoeira, o candomblé, as Festas de Reis. É preciso aprofundar o conhecimento da 

expressividade dessas manifestações como possibilidades de resistência cultural, de 

revitalização identitária, e de fortalecimento da memória e da história dos negros, muito para 

além do folclórico, do popular e do exótico (RIBARD et al,  2009).  

Não se pretende ligar a imagem dos negros a dos escravos, e nem persistir na 

avaliação das desigualdades raciais sempre com foco na escravidão, mas também não se pode 

negá-la. A maior evidência de que houve escravos no Ceará desempenhando trabalhos que 

não apenas os domésticos está nos estudos de Chandler (1980), pelo menos é o que aparece 

em alguns historiadores como: Ferreira Sobrinho (2005), Farias (2007) e Araújo (1994, p. 

110), que confirma: 

Na verdade faltam pesquisas mais detalhadas sobre esse assunto a fim de que 
mitos, tais como o da sociedade “livre” da pecuária nordestina, sejam 
desfeitos. Registra-se, contudo, o estudo meticuloso sobre os escravos dos 
Inhamuns em que o autor, Billy Chandler, revela dados significativos. São 
informações sobre escravos que exerciam tarefas que iam desde a pecuária 
(vaqueiros), passando pela agricultura, pelo processo de charqueada e 
demais atividades necessárias na fazenda. 

Araújo (1994) atenta para o fato de que havia trabalhadores da pecuária, vaqueiros, 

em regime de extrema pobreza e escravizados sob regime jurídico. Há pesquisas que trazem o 

registro da compra e venda de escravos, de maus tratos de toda natureza, assassinatos, e todo 

tipo de crimes hediondos cometidos contra escravos no Ceará29. O alvo da crueldade era o 

corpo, pela cor e outras características fenotípicas. A esse respeito, Hoornaert (1994, p. 45) 

assegura que o “[...] o nosso próprio corpo é a maior verdade histórica que todos nós 

carregamos.” Se pensarmos por essa lógica, no caso dos escravos, a história não só os negou, 

mas os aboliu, enquanto portadores de sua história. Hoornaert (1994, p. 45) diz mais: 

Cada povo tem que lutar pela sua memória. Seria ingênuo pensar que 
conhecemos o nosso passado. O que a maioria sabe acerca do passado é 
exatamente o que os detentores do poder permitem que ele saiba. Fica bem 
claro que os que estão no poder não têm nenhum interesse em que o povo 
conheça a sua verdadeira história, pois esta é por demais instrutiva acerca 
das injustiças praticadas contra um povo “durante três séculos capado e 
recapado, sangrado e ressangrado”, conforme escreveu o eminente 
historiador cearense Capistrano de Abreu nos seus “Capítulos de História 
Colonial”. 

                                                 
29 Ver em Farias (2007) notícias de jornais que circulavam na época. 
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Se o controle dessa história através do corpo do seu povo teve no processo de 

branqueamento um projeto político, econômico e ideológico para a nação brasileira, o Ceará 

não poderia estar de fora desse processo, mesmo com as suas peculiaridades no processo de 

colonização, em que figura a predominância de brancos e índios. Vale esclarecer que a 

invisibilidade da parcela negra da população brasileira, e neste caso a cearense, vem servindo 

para negar direitos relativos a esta, ou dificultá-los. A seguir, fazemos o ponto de vista de 

alguns historiógrafos cearenses sobre essa questão. 

Barroso (2004), escritor que representa a historiografia oficial, afirma que pseudo-

intelectuais exageram quando falam da influência do elemento africano na criação e 

desenvolvimento da civilização brasileira. O autor diz que o distrito de Acarape foi 

glorificado por ser o primeiro pedaço de chão brasileiro a libertar seus escravos, e hoje quase 

não se fala mais nele. De acordo com o autor, somente quem se curva sobre documentos 

empoeirados e páginas amarelecidas dos velhos livros ainda palpita de entusiasmo por essas e 

outras glórias de tempos idos. Vê-se claramente o chamado do autor ao esquecimento e 

desvalorização dessas páginas. 

O historiador Silva (2002), seguindo a mesma lógica de Barroso (2004), afirma que 

falar sobre cultura negra no Ceará é mais modismo e ideologia do que propriamente verdade 

histórica, alegando exatamente que foram poucos os escravos no Ceará, e que a 

predominância é indígena. Como se justifica que índios estejam apartados da sociedade e 

negros negados em sua existência, silenciados? Ele afirma que o escravo negro somente foi 

introduzido em número significativo no Ceará, depois da grande seca de 1777, em alguns 

locais mais que em outros, e que o Ceará comprava escravos de outras províncias, nunca 

tendo importado escravos diretamente da África. Para Silva (2002, p. 36): 

É inegável que o elemento negro teve participação histórica saliente na 
capitania do Ceará. Durante o período da colonização, considerando aquele 
decorrido até o terceiro quartel do século XVIII, seu pequeno número e as 
circunstâncias socioeconômicas vividas por ele em situação de pioneirismo, 
muitas vezes tornou-o mais aliado e servo de seu senhor do que um escravo 
discriminado. (Grifamos). 

As análises de Silva (2002) e Barroso (2004) que vemos acima sobre a condição de 

escravo, não são diferentes da que fez Freyre (2001), e que a partir dos anos 50, foi refutada 

por muitos estudiosos, nas pesquisas encomendadas pela UNESCO30. Estas análises 

abrandam a visão do regime escravocrata e ainda confunde professores e alunos, que 

                                                 
30 Ver mais em Ianni (1987), D’Ávila (2006), Reis (1987) e Carneiro (1983). 
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terminam por divulgar e generalizar a ideia de convivência harmônica entre senhores e 

escravizados. 

O historiador Farias (2007, p. 128)31 revela a existência de registros de “[...] negros 

enterrados vivos, esganados, violentados sexualmente, queimados, com línguas, orelhas e 

seios amputados, olhos vazados. Alguns eram obrigados a pular do terceiro andar dos 

sobrados como castigo.” Esses registros negam as evidências de uma convivência harmônica 

de negros e senhores no Ceará. Conforme Farias (2007), a imprensa cearense do século XIX 

revela evidências de tratamento brutal, inclusive de representantes da Igreja Católica, assim 

como também de resistência dos cativos. Os jornais noticiavam o seguinte: 

Dolorosos castigos infligidos pela impiedade desses ásperos e cruéis 
senhores. Veja-se o rol de exemplos: Jerônimo, moleque ladino, tem o dedo 
cortado da mão direita (Cearense 16/03/1865); José vai-se de seu senhor com 
o “olho perdido” (Cearense, 29/07/1865); [...] Francisco, escravo de 25 anos, 
com cicatrizes de “chicote nas costas” (O Comercial, 17/04/1856); Simeão, 
de 32 anos, apresenta “sinaes de relho nas costas” (O Comercial 
14/06/1856); [...] a Imirência, [...] “crioula de 22 a 23 anos”, “pachola”, com 
as costas marcadas por sevicias, e de propriedade de sacerdote, o padre 
Vicente da Rocha Mota, não muito cristão para com seus cativos [...]. 
(FARIAS, 2007, p. 128). 

De acordo com o autor supracitado os senhores mantinham negros escravizados sob 

vigilância e controle, pois a qualquer momento eles podiam se rebelar e fugir, sendo a 

formação de Quilombos a mais destacada e organizada forma de resistência negra. Conforme 

o autor, para cá acorriam negros dos Estados vizinhos como Maranhão, Piauí e Pernambuco. 

Pelo que consta nos dados levantados pelo autor, os escravizados se refugiavam formando 

Quilombos, por exemplo, em Bastiões na Serra do Pereiro, na Serra Grande, Tauape, 

Parangaba32. Várias foram as formas de resistência negra, desde revoltas armadas, homicídio 

de seus senhores e até o próprio suicídio como negação da condição de cativo. Se a história 

oficial nos chega de forma distorcida, incompleta, ambígua e até falsa, como construir uma 

memória de nós mesmos? 

 Halbwachs (1990, p. 54), considerando a memória individual, afirma que: 

                                                 
31 O autor traz notícias de jornais, comunicados oficiais e outros documentos nos quais destaca elementos 
importantes que mostram uma convivência de crueldade e resistência entre senhores e escravos. 
32 Segundo matéria do Jornal Diário do Nordeste de 19/11/2007, até esta data o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) reconhecia a existência de apenas dezesseis comunidades 
quilombolas, ou remanescentes de Quilombos, mas que, de acordo com pesquisadores desta temática, há registro 
de mais de sessenta comunidades até esta data. 
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Ela não está inteiramente isolada e fechada. Um homem, para evocar seu 
próprio passado, tem frequentemente necessidade de fazer apelo às 
lembranças dos outros. Ele se reporta a pontos de referência que existem fora 
dele, e que são fixados pela sociedade. Mais ainda, o funcionamento da 
memória individual não é possível sem esses instrumentos que são as 
palavras e as ideias, que o indivíduo não inventou e que emprestou de seu 
meio. 

É verdade que o homem para evocar seu passado, “se reporta a pontos de referência 

que existem fora dele, e que são fixados pela sociedade”, conforme o que nos diz Halbwachs 

(1990, p. 54). No entanto, parece ter sido nesse contexto de incerteza, de dúvida histórica que 

o povo cearense se construiu como mestiço e apagou sua memória histórica, preferindo 

silenciar sobre essa discussão. 

1.3 Aproximação com um método adequado para a investigação 

No esforço de compreender e explicar a realidade, estamos sempre fazendo novas 

reflexões sobre o processo de construção do conhecimento, procurando aprofundar problemas 

de ordem conceitual assim como também com relação aos procedimentos de investigação. 

Constitui-se nossa intenção neste presente trabalho concentrar nossa atenção sobre o momento 

da produção das Ciências Sociais em que se começou a valorizar a pesquisa de campo, 

relevando-se a preferência pelo micro-estudo de caso ao invés das grandes fórmulas baseadas 

em explicações estruturais33. 

A ciência, mesmo comprometida com ideais de objetividade e neutralidade, tem se 

colocado em funcionamento como um instrumento de poder muitas vezes opressor daqueles 

que não a produzem, mas apenas sofrem seus efeitos. Para melhor compreensão do processo 

de produção do conhecimento, faremos uma breve alusão ao pensamento elaborado por 

alguns teóricos, apenas numa tentativa de justificar a opção metodológica que fizemos para 

desenvolver nossa investigação, que ao longo do texto passaremos a descrever.  

 Haguette (1987) inicia seu raciocínio sobre a produção do conhecimento trazendo a 

compreensão de que durante muito tempo acreditou-se que a mente humana era uma tábula 

                                                 
33 Haguette (1987) faz um sucinto, mas rico apanhado sobre o início das visões qualitativas de ciência na 
modernidade, abordando o pensamento de Bacon, Locke, Kant, Hegel e Marx como introdução ao seu estudo 
sobre as metodologias qualitativas. Fizemos uma breve menção ao empirismo, racionalismo, positivismo e à 
dialética sem, no entanto, nos aprofundarmos, mas apenas para servir de ponto de partida para a sequência de 
nossa reflexão.  
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rasa na qual eram impressos os conhecimentos segundo uma visão convencional chamada 

“empirismo” fundamentada por Bacon. Locke deu novas argumentações ao método empirista 

baconiano e Descartes o contestou colocando o papel da razão e da reflexão em posição de 

relevância sobre os dados empíricos, explicando que os sentidos não eram suficientes para 

desvendar o real. 

O “racionalismo”34, ou visão cartesiana de produção do conhecimento elaborado por 

Descartes, coloca em evidência uma verdadeira disputa entre a razão e os sentidos como 

instrumentos de aproximação com o real. De acordo com Haguette (1987) é somente no 

século XIX que se instauram as questões políticas dentro das metodologias, pois até então as 

discussões metodológicas se situavam em um campo supostamente neutro, que visava a 

objetividade do conhecimento. A diferença marcante entre a “dialética” hegeliana e a 

marxista, e o “positivismo” de Comte, constituíram-se então a grande contradição do 

momento. Hegel enfatizava a teoria – ou contemplação do mundo – enquanto Marx 

preocupava-se com a práxis, ou seja, com as ideias aplicadas ao processo de desenvolvimento 

social: o “materialismo” histórico e o dialético.  

Muitas controvérsias epistemológicas passaram a existir na era moderna com a 

expansão do capitalismo, com as ideias marxistas, especialmente a exigência de que a ciência 

se colocasse a favor das causas humanas e que tivesse uso na prática social. Dentro dessa 

reflexão do compromisso da ciência com o extermínio das desigualdades e com o benefício da 

humanidade se instaura também na modernidade as reflexões em torno da importância do 

indivíduo e dos pequenos grupos como objeto de análise (HAGUETTE, 1987). 

Entende-se que os diferentes indivíduos e grupos que constituem cada sociedade, 

constroem na dinâmica social cotidiana, visões variadas de mundo, que servem de substrato 

para a elaboração das questões epistemológicas e metodológicas de todos aqueles que 

investigam e produzem ciência.  

 Nesse exercício de aproximação com o real, é que se percebe a impossibilidade de 

se produzir conhecimento sobre os fenômenos sociais na sua totalidade. Todo conhecimento é 

limitado e passível de críticas, de complementos, de dúvidas. 

A opção pela pesquisa qualitativa está relacionada diretamente à nossa forma de 

perceber o mundo, e ao conhecimento que construímos ao longo de nossas vivências. 

                                                 
34 A esse respeito, Weller et al (2002) traz uma discussão sobre a disputa estabelecida na modernidade entre o 
Racionalismo e a Irracionalismo como uma marca identitária das construções científicas da era moderna. 
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Deixamos claro, portanto, que a nossa opção pelos estudos qualitativos não está ligada a uma 

reação contra o paradigma estrutural, nem aos modelos quantitativos de análise, trata-se 

apenas de procurar refletir sobre a melhor adequação metodológica ao nosso objeto de estudo.  

Tomando como base o que declara Pineau, (2006, p.336) cremos que nossa opção 

metodológica se firma no momento da “[...] difícil passagem do paradigma da ciência 

aplicada ao do ator reflexivo.” Para este autor, os  teóricos que fazem a corrente de pesquisa-

ação-formação, utilizando os estudos do método biográfico, constituem a gênese de um 

movimento que há mais de 20 anos vem desenvolvendo estudos sobre histórias de vida e 

formação, revalorizando o método biográfico, e dando voz não apenas aos  sujeitos “notáveis” 

da história, mas também, e sobretudo, àqueles ausentes e invisíveis. Sendo assim, “Sua aposta 

bio-política é a da reapropriação, pelos sujeitos sociais, da legitimidade de seu poder de 

refletir sobre a construção de sua vida. Essa vida não é completamente pré-construída. E ela é 

muito complexa para ser construída unicamente pelos outros.” (PINEAU, 2006, p. 336). 

O método biográfico se situa, como diz Ferraroti (1982, p. 20), “[...] numa 

encruzilhada da investigação teórica e metodológica das ciências do Homem.” Cremos que 

este método tem mais condições de responder hoje às exigências de compreensão da vida 

quotidiana, constituindo-se, segundo este autor, como uma “[...] ciência das mediações que 

traduz as estruturas sociais em comportamentos individuais ou microssociais.” (p. 20). 

1.4 A Escola de Chicago: inovação na pesquisa qualitativa e importante 
espaço para a valorização do biográfico 

Conforme Coulon (1995), as pesquisas desenvolvidas em Chicago caracterizaram-se 

por sua preferência pelo conhecimento prático direto. A Escola de Chicago aceitou os 

principais postulados do interacionismo simbólico que buscava conceitos capazes de 

expressar o caráter processual da realidade, e teve em H. Blumer seu principal representante 

(HAGUETTE, 1987).  

Para Coulon (1995), as pesquisas realizadas em Chicago no início do século passado 

agrupavam várias técnicas particulares de pesquisa de campo que passaram a utilizar de forma 

inovadora documentos pessoais como relatos feitos pelos próprios indivíduos sujeitos da 

pesquisa, diários, correspondência particular, autobiografias.  
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De acordo com Coulon (1995), a Escola de Chicago, além da inovação no uso de 

métodos qualitativos, também realizou entre 1930 e 1940 pesquisas quantitativas, que num 

momento posterior viria a ser um dos traços dominantes da sociologia americana, sobretudo a 

partir da Segunda Guerra Mundial. 

Os estudos teóricos e metodológicos de Thomas e Znaniecki (1927 apud 

HAGUETTE, 1987) sobre a vida social dos camponeses da Polônia, registrado em 2.232 

páginas, tornaram-se então a primeira pesquisa de campo da história da sociologia oficial, ou 

seja, a ciência social começa a ser desenvolvida fora dos gabinetes e bibliotecas e passa a 

produzir um conhecimento com base na realidade concreta, valorizando a visão de mundo 

construída pelos atores sociais. 

Para Haguette (1987), a história de vida pode ser enfocada, pelo menos dentro de 

duas perspectivas. Uma delas é tratá-la como documento, e a outra como técnica de captação 

de dados, ou ambas, sendo que a mais usual é a perspectiva documental. No início, a história 

de vida no Brasil não obteve o mesmo prestígio que gozou nos Estados Unidos. Enquanto 

nestes a história de vida se constituía no principal instrumento de coleta de dados na década 

de 50, no Brasil era usada apenas como técnica subsidiária.  

A autora cita os trabalhos de Fernando Henrique Cardoso (Presidente da República 

nos mandatos de 1994-1998 e 1999-2002), Leôncio Martins Rodrigues, dentre outros, como 

exemplos de pesquisas que utilizaram a história de vida como uma técnica de coleta de dados, 

na qual os sujeitos refletem e exprimem o mundo vivido para dele extrair e construir um 

sentido (HAGUETTE, 1987). Hoje, conforme informa Pineau (2006, p. 336): 

Novas técnicas e abordagens metodológicas, biográficas e autobiográficas 
aparecem, mas trabalhadas por questões de fundo axiológicas, 
epistemológicas e éticas. Quem faz a história de vida de quem? Por quê? 
Para quê? Com o quê? Quando? Até onde? Em função de que regras e de 
quais saberes? 

Vale notar que, ao se construir uma narrativa de nossa própria trajetória de vida, 

elaboramos aquilo que a nossa memória é capaz de explicitar no momento exato do relato. O 

trabalho de contar nossa própria história é um exercício primeiro de análise, no qual 

elaboramos um pensamento sobre as experiências vividas dentro de um tempo ou lugar, 

refletimos sobre as relações sociais que experimentamos ao longo da vida, seja na família, na 

escola, nos grupos religiosos, com nossos parceiros, e assim – de forma consciente ou não – 
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vamos reconstruindo os sentidos de nossas vivências, lançando um olhar distanciado sobre 

nós mesmos. 

 Gaskell (2002, p. 65) afirma que “[...] a compreensão dos mundos da vida dos 

entrevistados e de grupos sociais especificados é a condição sine qua non da entrevista 

qualitativa.” Para o autor, a finalidade real da pesquisa qualitativa não é contar opiniões ou 

pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as diferentes representações sobre 

o assunto em questão. De acordo com Flick (2004) a entrevista narrativa é empregada 

principalmente no contexto da pesquisa biográfica, e este método foi desenvolvido no 

contexto de um projeto sobre estruturas de poder local e processos de decisão.  

A opção metodológica de investigação que fizemos em relação ao nosso objeto de 

estudo foram os relatos de experiências de vida com dados coletados através da entrevista 

semiestruturada. É possível perceber que existem variadas formas de uso da biografia como, 

por exemplo, as cartas, memórias, diários, dentre outras formas escritas. 

Sobre os relatos de vida Pineau (2006, p. 340) assevera que estes: 

Apontam para a importância da expressão do vivido pelo “desdobrar 
narrativo”, quer essa anunciação seja oral ou escrita. A aparição e o aumento 
da expressão no século XX acompanha a revolução técnica das multimídias: 
o cinema e o vídeo liberam a palavra do (texto) escrito e ampliam os modos  
de coleta e de tratamento da informação.  

Dessa forma, em virtude de questões objetivas com relação ao tempo que tínhamos 

para realizar a pesquisa de campo, consideramos que os relatos de vida seriam mais 

apropriados para desvendar o objeto em questão, uma vez que realizamos entrevistas 

semiestruturadas direcionadas para a temática de importância básica e direta para a pesquisa. 

Uma pergunta inicial foi feita a todos os sujeitos, e de acordo com o desenrolar dos relatos 

direcionávamos aos temas que interessavam à nossa investigação. 

Jovelovitch e Bauer (2002) atentam para um detalhe que me parece o mais 

significativo na compreensão de uma narrativa. É imprescindível que o analista procure 

perceber o desdobramento dos acontecimentos narrados até a sua conclusão, mas uma 

narrativa não pode ser reduzida a uma mera soma de acontecimentos, porque os sentidos 

implícitos vão aparecendo ao longo de todo o discurso, daí se tornando fundamental valorizar 

a dimensão não cronológica expressa no fluxo da narração. Cremos que, seja qual for o tipo 

de entrevista biográfica em que haja entrevistador e entrevistado, é necessário uma escuta 

atenta e sensível. 
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Orientamo-nos na realização de nossas entrevistas pela proposta de Shutze (1977; 

1983 apud JOVELOVITCH; BAUER, 2002), segundo a qual a entrevista narrativa se 

processa através de quatro fases: ela começa com a iniciação, move-se através da narração e 

da fase de questionamento, e termina com a fase da fala conclusiva. A primeira pergunta ou 

tópico inicial representa a questão central para o pesquisador, e deve gerar a narrativa 

principal do entrevistado.  

Há indicações diferenciais para a utilização da entrevista narrativa, dentre as quais 

destacamos aquela que julgamos mais relacionada ao nosso objeto de pesquisa, qual seja: 

Projetos que combinem histórias de vida e contextos sócio-históricos. 
Histórias pessoais expressam contextos societais e históricos mais amplos, e 
as narrativas produzidas pelos indivíduos são também constitutivas de 
fenômenos sócio-históricos específicos, nos quais as biografias se enraízam. 
(JOVELOVITCH; BAUER, 2002, p. 104). 

Jovelovitch e Bauer (2002) apresentam procedimentos analíticos para a entrevista 

narrativa, e consideramos importante destacar alguns que nos inspiraram no procedimento 

metodológico, quais sejam: 

Para se realizar uma análise que não seja superficial, o corpus a ser analisado 
não pode exceder ao número de vinte e cinco entrevistas individuais. É 
importante que o próprio pesquisador realize as transcrições, pois ele guarda 
a memória do discurso. É necessário que se proceda com o agrupamento e 
comparação das trajetórias individuais contextualizando-as, para assim 
permitir identificar trajetórias coletivas. (SHUTZE, 1983 apud 
JOVELOVITCH; BAUER, 2002). 

O foco de nossa pesquisa foi a trajetória individual dos professores, percebendo a 

visão de mundo construída por cada um deles sem, no entanto, perder de vista a totalidade 

dessas cosmovisões, pois elas expressam o pensamento conjuntivo de um grupo. Os 

professores negros foram convidados a pensar sobre sua própria identidade nesse momento 

em que se instala o debate político sobre o ingresso no ensino superior, de pessoas de baixa 

renda, negros e índios. A perspectiva de análise de relatos de vida individuais comparados 

entre si e entre um grupo de professores remete a várias questões, dentre as quais é possível 

evidenciar as relativas à raça/etnia, nível socioeconômico e construção de identidade. 

Sobre a pesquisa com entrevistas, Gaskell (2002, p. 73) chama a atenção para o 

seguinte: 

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação ou um 
empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio principal de 
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troca. Não é apenas um processo de informação de mão única passando de 
um entrevistador para o outro, o entrevistado. Ao contrário, ela é uma 
interação, uma troca de ideias e de significados, em que várias realidades e 
percepções são exploradas e desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto o(s) 
entrevistado(s) como o entrevistador estão, de maneiras diferentes, 
envolvidos na produção de conhecimento. Quando lidamos com sentidos e 
sentimentos sobre o mundo e sobre os acontecimentos, existem diferentes 
realidades possíveis, dependendo da situação e da natureza da interação.  

Os traços identitários dos sujeitos de nossa investigação, os professores negros da 

UFC, são construções sócio-históricas e se dão nas múltiplas relações que eles experimentam. 

Dependendo da relação que vivenciamos podemos ser mais ou menos negros, mais jovens ou 

mais velhos, mais ricos ou mais pobres. É cabível perguntar sempre em relação a quem eu sou 

considerado negro, ou pobre, entre outros aspectos. Em que estado ou região do Brasil, ou em 

que país eu sou considerado mais negro, rico, ou pobre? 

Assim, buscamos, sobretudo, conhecer e analisar as trajetórias familiar e escolar, e 

profissional de professores negros da UFC, com enfoque nas experiências de discriminação 

vivenciadas por estes na família, na escola e na UFC, buscando conhecer as formas de 

enfrentamento destas situações e como construíram suas identidades num Estado que nega a 

existência de negros, silencia sua cultura, e os torna invisíveis, deixando clara uma tensão 

entre uma política identitária nacional e a influência que esta pode exercer sobre construções 

subjetivas.  

Sobre esta indissociabilidade entre histórias individuais e história social Ferraroti 

(1988) faz uma crítica ao rigor da objetividade que por muito tempo caracterizou a 

epistemologia sociológica e assegura que o método biográfico situa-se para além de toda a 

metodologia quantitativa e experimental e pretende atribuir à subjetividade um valor de 

conhecimento. Nesse sentido, o autor afirma que: 

As pessoas querem compreender a sua vida quotidiana, as suas dificuldades 
e contradições, e as tensões e problemas que esta lhes impõe. Deste modo, 
exigem uma ciência das mediações que traduza as estruturas sociais em 
comportamentos individuais ou microssociais. (p. 20). 

Seguindo a mesma compreensão, ele ainda assevera que: “[...] a sociologia clássica é 

impotente para compreender e satisfazer esta necessidade de uma hermenêutica social do 

campo psicológico individual.” Para Ferraroti (1988, p. 26), a história do sistema social está 

“[...] contida por inteiro na história de nossa vida individual.” 
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Ainda pensando de acordo com Ferraroti, entendemos que a história do sistema 

social no Brasil e no Ceará está ligada de forma direta às histórias individuais dos sujeitos de 

nossa investigação. Dessa forma, nos fizemos muitas perguntas: Como um professor no Ceará 

pode construir uma identidade negra num espaço onde sempre foi invisibilizada a presença de 

negros, silenciado o racismo, e desconhecido o pensamento negro? Como o negro no Ceará 

foi, e é parte na história?35 Que consequências produz a experiência de ser negro na vida do 

professor negro? O que pode significar para os negros, e não negros a conjuntura atual na qual 

se procura redefinir uma identidade nacional? Como a atual discussão sobre relações raciais 

pode afetar as práticas dos negros hoje?  

Para desenvolver a pesquisa, algumas hipóteses foram consideradas: 

a) É possível que os professores universitários negros experimentem trajetórias 

diferenciadas dos brancos e mesmo que venham de famílias de classe média, e 

que tenham tido as mesmas oportunidades. Negros sofrem o preconceito 

racial, que pode se apresentar de forma simbólica e/ou declarada em algum 

momento em suas experiências nas múltiplas relações cotidianas. A ideia de 

que somos todos mestiços colabora para que desvalorizem, silenciem, e até 

esqueçam essas situações, algumas vezes dolorosas; 

b) Pode-se considerar possível que os professores universitários negros tenham 

atingido um lugar privilegiado na pirâmide social, a partir do que vivenciaram 

e do que superaram, mas que também podem ser sujeitos sócio-históricos a 

partir do não vivido e da negação de direitos; 

c) A discussão sobre políticas de ação afirmativa e cotas pode trazer 

consequências favoráveis para que professores negros organizem e integrem 

suas experiências e passem a compartilhá-las numa rede de solidariedade com 

vistas à formação de uma consciência mais firme de ser negro, para terem 

maior influência na elaboração de políticas públicas específicas para negros.  

Tomando como base estas hipóteses, destacamos como tese central a ideia de que os 

processos de tornar-se humano contemplam múltiplas construções identitárias, sendo 

                                                 
35 A esse respeito, o historiador João José dos Reis (1987, p. 65) esclarece que, “[...] em todo o Brasil, os 
escravos da Bahia tornaram-se famosos por sua rebeldia bem antes de a plebe livre desencadear seus 
movimentos de protesto. Embora frequentes em tempos anteriores, as rebeliões se multiplicaram a partir do 
início do século XIX. O aumento nas importações de africanos, a intensificação do trabalho, o clima de divisão 
entre os setores livres da população são alguns dos principais fatores que explicam essas rebeliões.” 
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indissociável da processualidade humana e do reconhecimento de si mesmo, compreender o 

pertencimento étnico/racial. 

A universidade, como espaço de saber sistematizado, da maneira como ainda hoje se 

organiza, não se constitui um lugar no qual o professor negro se perceba mais integrado às 

inteirezas da dimensão humana. Os saberes produzidos e reproduzidos nesse espaço não 

revelam a contribuição dos intelectuais negros, porque até hoje não foi demonstrado real 

interesse em conhecer e valorizar o pensamento afrodescendente. 

Ribeiro (2004), pesquisadora negra cearense, investigando sobre identidades étnicas 

no Ceará, e tendo como sujeitos as famílias negras da Comunidade do Trilho, considera que a 

ideia da inexistência de negros no Ceará, está muito calcada na justificativa de que foram 

poucos os escravos trazidos para esse Estado na colonização, e que negro é apenas aquele que 

tem “[...] pele bem escura, lábios grossos, nariz achatado e cabelo carapinha.” (p. 52) Ribeiro 

(2004, p. 52) afirma que: 

O discurso do senso comum e o discurso acadêmico coincidem sobre a 
ideologia da ausência de negros no Ceará. Este discurso falseia a realidade 
quando busca tornar a população negra invisível. Produz uma certa 
tranquilidade, livrando as pessoas e grupos de um problema de consciência e 
atitude, na medida em que não se torna preciso encarar a problemática racial 
(se não temos negros, não temos problemas de racismo). Ao mesmo tempo, 
remete-nos a significar isto como uma profunda violência física e simbólica 
pela qual a população negra do Ceará tem que passar a cada dia, durante o 
decorrer de sua existência.  

Com base no que Ribeiro (1984) concluiu em sua pesquisa, reafirmo o objetivo geral 

desta tese que se encontra na compreensão do que significa ser professor universitário negro 

no Ceará, e sobre como a atual conjuntura pode trazer consequências para as práticas desses 

professores. Para tanto, entrevistamos dez professores negros, sendo quatro mulheres: duas do 

curso de Pedagogia, uma do curso de Letras e uma médica e professora da Faculdade de 

Medicina – na qual ingressou no final dos anos 50, hoje com 80 anos –, duas delas estão 

aposentadas. Além destas entrevistamos seis professores negros: um deles foi professor do 

curso de Farmácia (aposentado – 85 anos), outro também aposentado do curso de Ciências 

Sociais; e quatro ativos: um do curso de Letras, outro da Pedagogia, e os outros dois da 

Engenharia. 

Os relatos das experiências de vida dos professores permitem-nos perceber como se 

deu a construção dessa identidade negra na trajetória familiar, escolar, e profissional, uma vez 

que os sujeitos participantes da pesquisa são pessoas que se reconhecem como negras, assim 
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com também possibilita observar que consequências a conjuntura atual pode trazer para as 

suas práticas. Como os professores aposentados percebem a atual conjuntura? Antes de 

proceder com as análises das narrativas na seção seguinte, registro o perfil de cada 

professor(a) e as descrições das entrevistas realizadas. 

1.5 Sobre o universo da pesquisa e os sujeitos 

Nossas primeiras perguntas ao decidir trabalhar com professores universitários 

negros foram: Onde encontrá-los? Quais os critérios de seleção? Deverão ser auto-

declarados negros? – essa última pergunta é pertinente, porque muitos pardos e até negros 

não se reconhecem como negros, e mesmo adultos e professores alguns tem a mesma reação 

do senso comum: “Não existe negro no Ceará, somos todos mestiços.” Se formos olhar pela 

existência de raças puras, realmente não existem. Olhamos pelas desigualdades sociais em 

que pretos e pardos (negros) se encontram e pela consciência de que é necessário se afirmar 

negro para reverter esta situação e perceber qual história e ideologia as construíram.  

Continuamos nos perguntando: Existem dados sobre quantidade de professores 

negros no Ceará? Onde? Seria melhor procurar logo os amigos negros? Será que eles se 

reconhecem como negros? Será que as respostas não serão viciadas, pelo fator amizade? A 

pesquisa será nas universidades públicas e privadas? Ou só nas públicas? Os professores 

serão mais jovens? Aposentados? De quais áreas? Serão somente cearenses? Brasileiros? 

Estrangeiros também? 

Eram muitas as dúvidas. Enfim, resolvemos ficar apenas com professores da UFC, 

pois as questões objetivas de tempo eram prementes, analisando apenas esse universo. Cada 

realidade que listamos tem um estudo específico; decidimos que seriam professores 

brasileiros, mas poderiam não ser apenas cearenses. As áreas de atuação dos professores 

foram aquelas onde se concentrassem cursos de diferentes níveis de prestígio determinados 

socialmente como as Humanidades, Saúde e Engenharias. Os pesquisadores poderiam 

também ser pardos e negros de idades diferentes e de ingresso em diferentes períodos; 

buscamos informações através do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(SINAES), o qual vem avaliando o ensino superior. Nos instrumentos de avaliação já aparece 

a autodeclaração étnica/racial. 
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Enviamos e-mails para mais de 50 professores entre pardos e negros e apenas cinco 

responderam; entre esses cinco encontrei quatro que já eram meus conhecidos. Iniciamos as 

entrevistas seis meses depois. Como o tempo foi ficando cada vez mais apertado, realizamos 

apenas uma entrevista para cada um dos dez professores em torno de uma hora, ou duas. O 

corpus dos dados levantados nesse tipo de entrevista sempre é muito volumoso. Apenas uma 

professora foi entrevistada duas vezes; Pensamos em realizar observações em sala de aula 

desses professores, mas o tempo não foi promissor.  

Ao todo, entrevistamos dez professores de três grandes áreas: Humanas, Saúde e 

Engenharias. Quatro deles são cearenses, cinco de outros estados do Nordeste, e um de São 

Paulo. A diversidade sociocultural foi percebida ao longo de suas narrativas, nas quais 

encontramos histórias de lugares, vivências e representações distintas. Quatro dos 

entrevistados são aposentados, e três deles já têm mais de 70 anos – foram professores nos 

finais dos anos 50. Um deles participou da fundação da UFC. Os outros são do final dos anos 

70 e início dos anos 80, sendo que apenas uma é recentemente ingressa na UFC, no inicio dos 

anos 2000. Utilizamos nomes fictícios para todos os entrevistados quais sejam: Luiza, Rejane, 

Telles, Dandara, Gérson, Viana, Fernando, Melissa, Francisco, e Alceu. Apenas dois deles 

não são doutores: Alceu e Dandara. Podemos dizer que apenas na formalidade dos títulos, 

pois na riqueza da experiência profissional ultrapassam essa titulação. Apenas um deles não 

tem experiência de trabalho ou estudo em outros países que não o Brasil. Podemos dividi-los 

em diferentes perfis socioeconômicos: Melissa, Alceu, Rejane e Fernando vêm de famílias 

muito pobres; Dandara, Luiza, Gérson e Francisco são de classe média; Telles vem de classe 

média-pobre; e Viana; o único filho das elites latifundiárias do Ceará. As diferenças de classe, 

gênero, tempo, lugar, assim como também do próprio fenótipo implica uma série de distintas 

representações conforme veremos a seguir.  

Professor Francisco 

O primeiro entrevistado foi o professor Francisco. Ele foi contactado pelo celular, 

quando se encontrava em sua casa à noite. Seu telefone nos foi fornecido por uma amiga em 

comum. Francisco já era meu amigo, embora há muito não tivéssemos algum contato. 

Durante a conversa ao telefone, ele procurou se informar sobre a pesquisa e aceitou o convite 

para ser entrevistado em sua casa à noite, num horário que lhe fosse conveniente, em meio aos 

seus vários compromissos. 
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Numa segunda-feira, chegamos às 19h30min à casa do Professor Francisco, eu e uma 

aluna da UFC convidada para manusear o gravador, pois optamos por ficar absolutamente à 

vontade para observar e interferir nos momentos apropriados. A sala de visitas de sua casa era 

bem colorida por muitos pôsteres de cantores e compositores de música popular brasileira, 

além das muitas miniaturas de instrumentos musicais que ele coleciona, e das estantes com 

muitos livros e CDs. Havia muitas almofadas coloridas bem distribuídas no canto da sala e 

um sofá. Ele perguntou onde gostaríamos de ficar e eu falei que o melhor seria sentarmos ao 

redor da mesa da sala de jantar sobre a qual poderíamos colocar o gravador sem que 

precisássemos segurá-lo. Sentamos, ele nos serviu água, e iniciamos a entrevista. Por ser a 

primeira entrevista a ser realizada, lembro que fiquei um tanto apreensiva, pela natureza da 

narrativa, durante a qual é possível acontecer situações com as quais podemos não estar 

preparados para lidar. 

Conversamos um pouco sobre amenidades para quebrar a tensão e em seguida demos 

informações breves sobre como seria desenvolvida a entrevista. O professor iniciou 

perguntando se era uma conversa, se eu faria várias perguntas e ele responderia. Então, 

esclarecemos que teria uma pergunta inicial, a qual seria feita para todos os professores 

entrevistados, e que na sequência da narrativa eu poderia fazer interferências caso fossem 

necessárias e do interesse da investigação. 

Em seguida, pedimos ao professor que contasse sobre sua trajetória familiar, escolar 

e profissional, desde a infância até o momento em que ingressou na UFC. Ele perguntou se 

teria que focar em alguns aspectos, e eu respondi que podia fazer uma narrativa livre que eu 

pontuaria o necessário. A entrevista transcorreu de forma tranquila. O professor contou suas 

trajetórias de maneira sucinta e passamos a fazer perguntas que ele respondia em poucas 

palavras. Ele insistiu em saber qual seria exatamente o foco da entrevista.  

Com as interferências feitas ao longo da entrevista, essas questões foram se 

esclarecendo. A entrevista durou entre 28 e 30 minutos. Quando falamos que já tínhamos 

terminado, ele respirou, sorriu, e disse: “Pronto, nem doeu...” (risos). Desliguei o gravador e 

conversamos um pouco mais. Ele nos informou que antes de chegarmos tinha realizado uma 

reunião com o seu grupo de pesquisa sobre práticas discursivas e cultura que ele já vem 

realizando desde 2001. Disse também que havia publicado dois livros, inclusive me 

presenteou com um deles. 

É possível que a amizade entre entrevistadora e entrevistado e a presença de uma 

terceira pessoa, e por ter sido a primeira entrevista da pesquisa, possa ter refletido na forma 
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como se desenvolveu a entrevista, que foi rápida para o tipo de pergunta que dá margem a 

muitas reflexões.  

Francisco é professor adjunto da UFC, na Faculdade de Letras, desde 1991. É 

cearense, e tem 45 anos. Declara-se negro, e segundo informa, foi casado com uma professora 

da UFC, também negra, tendo uma filha negra desse casamento. Informa que seus pais são 

naturais de Natal-RN, sendo o pai negro e sua mãe mais clara, com ascendência mais 

indígena. Seu pai era militar, e cursou até o 2º grau. Sua mãe é doméstica, mas cursou o 

Normal. 

O professor tem graduação em Letras pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), 

possui especialização e mestrado em Educação pela UFC, doutorado em Linguística Aplicada 

pela PUC-SP – Université de Rouen/França. Leciona pesquisa e orienta dissertações e teses na 

área de Análise do Discurso no Programa de Pós-Graduação em Linguística da UFC. 

Também coordena grupo de pesquisa. Segundo informou, já ocupou o cargo de direção no seu 

curso. 

Francisco fez seus estudos primários e secundários em grande parte em escolas 

particulares. A graduação e o mestrado em universidades públicas e o doutorado em 

universidade privada – obteve bolsa para mestrado e doutorado. 

Professora Dandara 

A professora Dandara foi contatada através de um telefone que nos informou uma 

amiga em comum. Sabíamos que ela se reconhecia como negra pelas conversas que já 

tínhamos travado em ocasiões diversas, em sua casa, e em encontros com amigos. Meu irmão 

Lázaro, que é músico, foi quem primeiro apresentou Dandara à nossa família, e a partir daí os 

laços se estreitaram, pelas afinidades familiares com arte e educação. Além disso, nossos pais 

foram advogados negros.  

No início, pensamos em não entrevistar amigos, mas diante do tempo curto que  

tínhamos para a investigação, e da quantidade ainda pequena de professores negros que 

conseguimos contato na UFC, resolvemos entrevistar amigos também.  

Marcamos um encontro na casa da mãe de Dandara, às 17h, do mesmo dia em que eu 

lhe telefonei, pois no dia seguinte ela viajaria, além do que, antes da nossa entrevista e depois 

desta, ela já tinha compromissos marcados, em razão do seu novo trabalho como arte-
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educadora e musicista. Conversamos um pouco antes da entrevista e também fiquei olhando 

os objetos de decoração do apartamento de sua mãe, e as muitas fotografias de família. Depois 

fomos para um quarto mais reservado da casa e iniciamos a entrevista. Dandara tem um 

discurso fluente, o que facilitou o desenrolar da entrevista, sem falar que ela mesma nos 

deixou bastante à vontade. 

A professora Dandara tem Mestrado em Educação, é arte-educadora e musicista. 

Atualmente está aposentada da UFC, mas continua muito atuante na área. Realizou grandes 

eventos na área de arte e educação, e hoje é um nome de referência no Movimento Coral, e 

nos muitos empreendimentos que vem realizando ao longo de sua trajetória. É cearense, 

casada, mãe de dois filhos, tem doze irmãos e sua família é de classe média. Seu pai foi 

advogado bem conceituado e militar. Sua mãe, mesmo tendo baixa escolaridade e tendo sido 

sempre dona de casa, é uma figura de grande força na família.  

Professora Melissa 

Nosso contato com a professora Melissa se deu por sugestão do Professor Gérson e 

de um contato que nos deu um amigo que traduziu um livro dela para o inglês. A primeira 

conversa que tive com ela foi em seu apartamento. Combinamos por telefone e ela se mostrou 

receptiva, apesar de muito séria. Cheguei às 9h da manhã, e fui gentilmente recebida. Seu 

apartamento é decorado com muito bom gosto por ela mesma, que mora sozinha desde que se 

separou do marido com o qual viveu poucos anos. Tem muitos artesanatos de Moçambique da 

época em que trabalhou lá, e também objetos de arte indígena, também do momento em que 

trabalhou com índios.  

Sentamos num sofá, mas depois fomos para uma outra sala onde nos sentamos de 

forma mais confortável por sugestão dela. Não tinha levado gravador, nem havia elaborado 

algum roteiro para entrevista. Queríamos conhecê-la e conversar com ela. Esclarecemos sobre 

a intenção de escrever uma biografia sua, no nosso trabalho de doutoramento. Nessa época 

ainda não tínhamos um projeto definido, mas como sabíamos que ela já não era mais tão 

jovem, apressamo-nos em conhecê-la. Impressionou-nos a sua juventude, simplicidade e 

elegância. Seu currículo é repleto de experiências interessantes. Nós ficamos por quase duas 

horas conversando.  



 69

Em um dado momento pedimos para anotar algumas coisas e ela permitiu. Quando 

percebemos que ela estava se cansando, e dava sinais de que queria concluir, bebemos água, e 

nos despedimos. Ela nos convidou para ir a sua casa na Serra de Viçosa, se quisesse continuar 

a conversa lá, pois ela só vinha para Fortaleza nos feriados. Passou-se um ano da primeira 

visita, e retornamos em julho de 2009 para a segunda entrevista. Encontramos Melissa um 

tanto abatida, pois vinha se restabelecendo de forte gripe, para a qual não teve repouso. Mais 

magra e com semblante um pouco cansado, mas guardava a elegância e a fluência no seu 

discurso.  

Sentamos na mesma mesa que na primeira vez e iniciamos a entrevista, dessa vez 

mais formal, com gravador e propósitos de investigação mais firmes. Expliquei que não iria 

mais trabalhar apenas com a sua biografia, mas a de outros negros. Ela entendeu, inclusive 

falei-lhe de um dos entrevistados de sua época e ela me confirmou que o conhecia e que 

gostava muito dele, o professor Alceu. Encerramos a entrevista e ela me confirmou que eu 

poderia retornar quando quisesse. 

Melissa é médica e professora aposentada da UFC. Tem duas filhas e cinco netos. 

Trabalhou sempre com Medicina Preventiva, na área de Saúde Comunitária. Realizou estudos 

de pós-graduação em outros países, tendo desenvolvido trabalhos em Moçambique, nos 

Estados Unidos, Bélgica, e Inglaterra. É maranhense, vinda muito jovem para o Ceará. 

Ela fez um percurso escolar e profissional com muitas dificuldades, superando 

barreiras de raça, classe e gênero ao longo de toda sua brilhante trajetória. Ingressou na UFC 

como única mulher médica negra e de origem humilde, nos finais dos anos 50. Tem 

atualmente 78 anos, mas até este ano de 2009, ainda desenvolvia trabalho com saúde 

comunitária em Viçosa do Ceará. 

Professora Regina 

O contato com a professora Regina nos foi dado pelo professor Francisco, um de 

nossos entrevistados e colega do mesmo departamento dela no curso de Letras. Tivemos que 

alterar o dia da entrevista por duas vezes em virtude de compromisso da professora, e em 

outro momento por motivos meus de saúde. Finalmente deu certo para uma tarde de sábado às 

14h. Eu tinha um compromisso familiar às 16h, de modo que foi possível realizar com tempo 

suficiente a entrevista. Regina foi muito receptiva e simpática. Realizamos a entrevista no 
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pátio do jardim de seu condomínio, lugar muito agradável e por sugestão dela. Sentamos no 

mesmo banco, uma do lado da outra, parecíamos antigas amigas. Ela tem um jeito muito 

agradável de contar sua história, como se realmente já nos conhecêssemos. Minha impressão é 

de que Francisco possa ter feito essa primeira aproximação.  

Regina é Doutora em Linguística e professora da Pós-Graduação do Curso de Letras. 

Já foi Coordenadora do Curso. Estudou na França e é casada com um francês e mãe de dois 

filhos. É responsável todos os anos pelo parecer exigido sobre a Semana da África da UFC. 

Conforme declara, gosta muito de trabalhar e já desenvolveu muitas atividades no Curso de 

Letras. É natural de Macau, pequena cidade do interior de Natal. Segundo ela, vem de família 

muito pobre, de pai pescador e mãe dona de casa, todos dois semianalfabetos. Conforme ela 

declara, a condição de pobreza a impulsionou a estudar: “Negros pobres só tem uma saída: 

estudar!” A mãe foi a grande estimuladora de todos os irmãos. 

Professora Luiza 

Eu conheço a professora Luiza porque ela trabalhou na mesma instituição que uma 

de minhas irmãs. Também a conheço da própria UFC onde estudei, desenvolvi alguns 

trabalhos, e onde minhas irmãs e meu esposo estudaram e também já trabalharam. Dessa 

forma, não foi difícil o seu contato. Escrevi e-mail para alguns professores autodeclarados 

negros que constam num cadastro do SINAES, em pesquisa realizada pela UFC em 2001, e 

ela respondeu de forma bastante receptiva. Alguns meses depois entrei em contato por 

telefone com ela e marcamos a entrevista para uma tarde às 14h em seu apartamento.  

Quando cheguei, conversamos um pouco, rapidamente, porque a professora tinha um 

compromisso com seu grupo de pesquisa logo em seguida à nossa entrevista. Expliquei 

rapidamente sobre a pesquisa e a professora Luiza perguntou se precisaria focar algum 

aspecto da sua trajetória, e eu disse que ela podia contar sobre suas trajetórias familiar, escolar 

e profissional até ingresso e permanência na UFC, enfocando, se houvesse, experiências com 

preconceitos, discriminação e racismo no cotidiano dessas instituições. Observamos o tempo. 

Nós tínhamos uma hora e meia para realização da entrevista. Ela parece ter considerado pouco 

tempo e resolvemos começar imediatamente.  

A professora tem um discurso bastante fluente e lembranças com detalhes 

minuciosos de experiências vividas. Fomos interrompidas algumas vezes por sua filha, e 
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porque Luiza pediu que servisse suco e bolo para mim. Em outro momento, alunos de seu 

grupo de pesquisa também ligaram. No entanto, a professora esteve sempre atenta ao seu 

discurso, continuando em seguida. Quando terminamos, ela se colocou à disposição para outra 

possível conversa. 

A professora Luiza é doutora e mestra em Educação, e Graduada em Psicologia. É 

professora na Faculdade de Educação da UFC. Pernambucana, filha de mãe professora, e pai 

servidor público. Atua na área da Educação Infantil. Vem a alguns anos desenvolvendo 

estudos sobre relações raciais e educação. Faz parte da comissão que vem discutindo sobre 

implementação de políticas de ação afirmativa e cotas na UFC. 

Professor Viana 

O professor Viana foi contatado por telefone, que uma professora conhecida comum 

havia me passado. A ideia de entrevistá-lo foi também por ser um antigo amigo de meu pai, e 

porque sabíamos que era negro e antigo militante do partido comunista junto com meu pai. 

Nos contatos por telefone, em uma de nossas conversas, ele falou que não se considerava 

negro, dizendo até que precisaria tomar muito sol para escurecer. Até comentou uma vez que 

falou para um amigo branco assim: olha fulano fomos nós que construímos isso que tá aí, 

essas desigualdades, e temos que consertá-las. Eu liguei três vezes para acertar a data da 

entrevista para finalmente dar certo na terceira vez. Ele me enviou e-mail dizendo que não 

queria que eu gravasse, teria que levar papel e caneta, e pediu que eu lhe enviasse o texto 

elaborado sobre suas trajetórias. Sempre se mostrou bastante gentil e sempre se colocou à 

disposição.  

Viana é casado com esposa evangélica, em segundo casamento e tem uma filha que 

deve ter entre 10 e 12 anos. Professor aposentado da área de Antropologia da UFC, e de 

outras universidades no exterior. Como ele fala de forma fluente, rápida e tem muitas 

informações, não consegui registrar tudo. É professor aposentado, deve ter mais de 70 anos, 

mas bastante elegante e lúcido. Acho que ele se enquadra no que chamo de negro, mas sem 

dúvida não é aquele “negro, negro mesmo” que as pessoas costumam falar. Mesmo a pele não 

sendo retinta, nem cabelos totalmente crespos, nem nariz tipo achatado, o professor tem um 

tipo negro. 
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Segundo ele declara, foi professor das Ciências Sociais, estimulado por Darcy 

Ribeiro ao estudo da Antropologia, e foi amigo de Darcy Ribeiro, Gilberto Freyre. Conheceu 

Arthur Ramos, Nina Rodrigues, Roger Bastide, e outros antropólogos famosos. Interessa-se 

pelo estudo das etnias indígenas e negras, inclusive tendo um compadre quilombola da 

comunidade de Alto Alegre, em Horizonte-CE. Sempre fez referência nas conversas por 

telefone, ao Maracatu e a outras manifestações da cultura popular cearense quando se refere 

às formas de resistência da cultura negra. Conta muitos casos de racismo, de violência contra 

negros, de negros mendigos de rua. Tem uma formação muito ilustrada, pois vem de família 

de classe alta, com parentes importantes da história do Ceará, os quais figuram em todos os 

bons livros de História do Ceará e do Brasil. Viana declara que auxiliou Martins Filho na 

organização da UFC, quando da sua fundação. Foi professor universitário em vários países, 

inclusive na Suécia. 

Professor Telles 

O professor Telles é filho de pais de origem humilde, sendo a mãe doméstica e pai 

marceneiro. Encontrei com ele na casa de amigos comuns, na noite anterior à manhã em que 

marcamos de nos encontrar para realizar a entrevista. Ele e sua esposa compareceram duas 

horas depois que chegamos a casa desses amigos. Eu me sentia um tanto indisposta e pensei 

contatá-lo depois. Já havia pensado em entrevistá-lo até mesmo por telefone, ou via e-mail, 

mas meu esposo me avisou que ele estava de passagem em Fortaleza e que só ficaria mais 

dois dias.  

Resolvi ir ao jantar e o convidei para a entrevista. Marcamos para a manhã do dia 

seguinte, domingo, numa barraca de praia em que ele iria com a família. Esse era o único 

momento que ele ainda tinha disponível, antes da viagem. Conhecia o professor Teles da 

Faculdade de Educação da UFC, e por termos amigos comuns.  

No dia da entrevista chegamos cedo, tinha poucas pessoas, estava relativamente 

tranquilo, mas o rapaz que controlava o som ambiente colocou a música muito alta – música 

baiana contemporânea – para atrair fregueses. Pedimos que ele baixasse, expliquei o trabalho, 

e ele entendeu. Por coincidência, aquela barraca de praia era de um primo meu, e assim ficou 

mais fácil pedir para o técnico compreender, e também porque como era bem cedo, ainda 

tinha pouquíssimos fregueses. Conseguimos realizar a entrevista mais tranquilos, pois quando 
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seus filhos, a mãe e meu esposo voltaram do banho de mar, pudemos nos deslocar até a uma 

salinha ao ar livre, na areia mesmo com sofás bem rústicos apropriados para praia.  

Conversamos um pouco sobre a pesquisa antes de começarmos propriamente a 

entrevista. Ele me perguntou qual o propósito da pesquisa, e eu lhe respondi de forma sucinta. 

Então lhe perguntei se ele tinha se consultado alguma vez com algum médico negro, ele 

respondeu que não, não se lembrava, dizendo que na saúde têm menos negros. Ele disse que 

encontrou um na Educação, na Matemática e na Física. Eu pedi que ele contasse sobre a sua 

trajetória familiar, escolar e profissional até o momento em que ele ingressou e permaneceu 

na UFC, focalizando experiências com racismo, discriminação, preconceitos, estereótipos.  

Professor Alceu 

Alceu, o professor aposentado, me foi indicado pelo vice-reitor da UFC, que é 

médico e irmão de um amigo. Eu tinha visto o vice-reitor apenas uma única vez na casa desse 

amigo e apenas o cumprimentei. Eu vinha perguntando a várias pessoas amigas da área de 

saúde se conheciam médicos(as) negros(as), e meu vizinho que é professor de Antropologia 

da UFC me falou da Drª. Melissa, que é médica e para quem já tinha feito uma tradução de 

texto para o inglês. Eu a entrevistei e falei do professor Alceu.  

A professora e médica Melissa me deu ótimas informações desse professor, que foi 

seu contemporâneo. Ambos estão aposentados, ela com 70 e ele com 85 anos. Pedi a esse meu 

amigo para pedir informações a seu irmão médico, se conhecia algum médico negro e ele 

indicou Dra. Melissa e professor Alceu, da Farmácia. Pensei em ir até ao Departamento de 

Recursos Humanos da Farmácia para pedir os contatos do professor Alceu, mas resolvi 

pesquisar no Google e encontrei informações do professor através da Associação dos 

Farmacêuticos.  

A secretária da associação disse que ele era uma pessoa maravilhosa, muito 

disponível, mas que ultimamente estava um pouco adoentado. Deu-me o telefone de sua 

residência e pediu para falar primeiro com a esposa dele, pois segundo a secretária, ela era 

quem estava resolvendo tudo para ele. No dia seguinte fui fazer uns exames no Laboratório 

Boghos Boyadjian e vi um senhor negro sentado em uma das cadeiras. Era um senhor idoso, 

mas muito elegante e bonito.  
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Perto dele estava sentada uma mulher de uns 40 anos, bem branca, cabelos loiros, 

parecia simpática. Fiquei pensando: “Esse deve ser o professor Alceu.” Porque pensei isso? A 

secretária disse que a sua mulher cuidava dele, que ele estava doente e que ele era bem negro, 

simpático. Bom, ele deve ter vindo fazer exames, pensei. Eu tive a certeza de que era ele. 

Quis me aproximar e falar, mas achei que eles poderiam achar estranho.  

No dia seguinte liguei para ele, que foi muito receptivo e solícito. Deixei tudo certo, 

mas no dia marcado quando eu liguei poucas horas antes para confirmar, foi sua esposa quem 

atendeu e me fez uma série de perguntas em tom pouquíssimo amigável, e só depois de uma 

longa conversa a convenci de que eu era realmente uma pesquisadora. Deixei vários telefones 

de contato para que ela se certificasse de tudo. Remarcamos para dois dias depois, numa 

sexta-feira pela manhã logo depois de uma reunião um tanto estressante na Faculdade de 

Educação. Expliquei que não poderia me atrasar, sem deixar de avisar para o professor que 

talvez chegasse uns 15 minutos depois do combinado. Ele disse que estava bem assim.  

Quando cheguei à porta de seu apartamento fiquei feliz. Eram exatamente as duas 

pessoas que eu vira no laboratório. Eles foram muito receptivos. Conversamos um pouco, ela 

pediu desculpas, mas disse que fez todas as perguntas porque a cidade está muito violenta, e 

que o professor não tinha sabido falar para ela quase nenhuma informação sobre mim. 

Passado esses momentos de primeiras conversas, pedi para ligar o gravador e iniciar a 

entrevista.  

O professor Alceu, ex-professor da Escola de Farmácia da UFC, sergipano, 85 anos, 

ainda bastante lúcido, voz firme, quase não enxerga em virtude do glaucoma. Vem de uma 

família muito pobre. Está no segundo casamento. Tem apenas uma filha, do primeiro 

casamento, que mora com ele. Não falou muito sobre seus pais. Muito centrado no seu 

percurso como profissional, que foi brilhante. Desenvolveu trabalhos relevantes na área 

farmacêutica natural e preventiva. 

Professor Gérson 

O professor Gérson foi contatado por telefone e realizamos a entrevista em seu 

gabinete no Campus do Pici. Tivemos um pequeno contratempo com a compra de pilhas para 

o gravador – ato falho para uma pesquisa – mas enfim, conduzimos bem a entrevista, uma vez 
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que o entrevistado ficou bastante tranquilo, e fez sua narrativa de forma fluente, parecendo já 

ser algo com o que já tem familiaridade. 

O professor Gérson traz na própria história parte do percurso do Movimento Negro 

no Brasil, pois nasceu na cidade de São Paulo num momento de efervescência dos 

movimentos negros paulistas e numa família de intelectuais militantes do movimento, o que 

lhe permitiu conhecer e também ser parte atuante nesse movimento. Construiu uma carreira 

brilhante como professor universitário e pesquisador negro. Atualmente é professor titular da 

Universidade Federal do Ceará, orientador do Programa de Pós-Graduação em Educação 

Brasileira da Faculdade de Educação da UFC, e membro e ex-presidente da Associação 

Brasileira de Pesquisadores Negros (ABPN). 

Professor Fernando 

O professor Fernando foi um dos que respondeu imediatamente ao e-mail que enviei 

para a lista do SINAES, mas só realizei a entrevista com ele meses depois. Eu tinha os seus 

telefones que ele mesmo havia colocado no e-mail e assim marquei a entrevista.  

Combinamos de fazer no seu gabinete na universidade, no Campus do Pici. Quando 

lá cheguei, ele estava atendendo a um de seus orientandos que estava se preparando para fazer 

concurso para professor no seu departamento. Então precisei esperar um pouco. O professor 

foi muito receptivo, muito simpático. Ele mesmo iniciou falando bastante. Brincou um pouco, 

dizendo para seu aluno: “Olhe, a professora quer saber como foi que o neguim aqui se tornou 

professor universitário.” Quando terminou a entrevista ele disse a mesma coisa para uns 

amigos que estavam no corredor, e estes responderam: “Mas você não é negro, é moreno...” 

Bom, aí houve uma conversa polêmica sobre o tema... 

O professor Fernando é Engenheiro, paraense, casado, pai de três filhos, de família 

de origem humilde do Pará. Construiu carreira brilhante, superando uma condição de pobreza 

muito grande. Tem mestrado e doutorado na área de Engenharia de Transportes, tendo 

estudado no Canadá como aluno bolsista. Já ocupou vários cargos dentro da UFC. 

Concluindo a descrição das entrevistas e apresentados os perfis dos entrevistados,   

procederemos a seguir com as análises das trajetórias dos professores. 
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2 CONSTRUINDO AS PRIMEIRAS IMAGENS DE NÓS MESMOS 
E DO OUTRO QUE É ESPELHO  

2.1 O humor como forma de enfrentamento do preconceito 

“Essas coisas sobre ser preto, sempre foram assim muito levadas na brincadeira.” 

Será que nascemos negros ou será que vamos nos tornando negros? Há quem afirme 

que basta que nos olhemos no espelho para saber quem somos. Temos consciência de que 

somos gordos, feios, magros, lindos, brancos, inferiores ou superiores, inteligentes ou 

desqualificados? Ou será que essas são representações socialmente construídas? Que tipo de 

pessoa ou identidade foi construída para se tornar visível, ou ausente no quadro social? De 

acordo com Santos (2000) as ausências são produções sociais que precisam de alguma forma 

transformar-se em presenças.  

Há uma produção política das ausências de pessoas, movimentos, populações, e 

saberes, por quem detém um poder hegemônico. No estudo em foco, sabemos que pessoas 

negras, movimentos negros, instituições e saberes afrodescendentes no Brasil, foram 

historicamente colocados fora, à margem do quadro social, desconsiderados e violentados 

simbólica e fisicamente. Nesta seção pretendemos conhecer e analisar se, e como, as 

experiências de vida de professores negros refletem uma história social de produção de 

ausências. Buscamos conhecer e compreender a partir de onde começam as experiências de 

silêncio e negação de uma identidade negra. 

O professor Francisco registra em seu relato que não levou muito a sério as questões 

relativas à cor ou preconceitos nas histórias familiares, porque a postura mais presente em sua 

família diante de situações nas quais estas questões estão presentes parece ter sido essa de 

“levar na brincadeira”. É possível que tenha sido esse o padrão de comportamento no âmbito 

da família, embora outras atitudes se apresentem ao longo da narrativa: 

Não, assim, só essas coisas, “essas besteiras, essas brincadeiras” assim. 
Porque, como na minha família nem todos são assim, escuros, como eu né? 
Tem os mais claros né, sempre tinha essa coisa de: “Ah, tu é mais preto do 
que eu, ou então, eu não sou preto, tu é que é preto.” Lá em casa não havia 
brigas muito sérias por causa dessas coisas. 
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O professor deixa transparecer que os irmãos entre si percebiam as diferenças, mas 

silenciavam, ou brincavam a esse respeito. A mãe, segundo ele tinha traços indígenas, 

portanto pele mais clara e cabelos lisos – fenótipo mais bem aceito dentro do padrão de 

branqueamento engendrado por uma política imigratória de governo, construída com o 

objetivo de “melhorar” a raça, construindo um tipo mestiço tendendo ao branco36. O humor 

como estratégia de enfrentamento do racismo aparece em algumas famílias como um jeito de 

enfrentar essas situações – como poderemos confirmar ao longo de outras narrativas. O que o 

professor Francisco fala a esse respeito, parece deixar claro que os próprios pais também 

apresentavam preconceito: 

Então, eu mesmo não recordo assim de nada muito grave que os pais 
tiveram que intervir. Meus pais tinham assim certo preconceito também né, 
mas era uma coisa muito leve. Lá em casa sempre tudo foi muito leve, tudo 
muito bem-humorado né [...]. Tudo muito assim, na base da brincadeira né. 
Então essas coisas sobre ser preto, sobre ser isso sempre foram assim, muito 
“levadas na brincadeira”.  

Ele não registra nenhum comentário que os pais possam ter feito no sentido de 

estimularem os filhos a responderem a algum tipo de insulto, ou xingamento da forma mais 

comum que geralmente ocorre. Nesse sentido, o professor declara que este era um assunto 

silenciado para o qual a família parece não ter conferido grande importância.  

Minha mãe ainda é viva, né? Minha mãe é mais clara, minha mãe é mais 
pra índia, mais pra assim uma mistura de branco com índio do que pra 
negra né? Mas eu nunca me lembro assim de coisas do tipo assim: “Olha 
meu filho se lhe chamarem de negro...” (risos). Nunca me lembro disso não. 
Não era uma coisa muito tematizada seriamente lá em casa. Isso sempre era 
levado na brincadeira... Às vezes parecia assim uma coisa que não merecia 
muita atenção assim, esse tipo de coisa. Pelo menos na minha lembrança, 
né?37 (Grifamos). 

O professor parece querer esclarecer ao final dessa fala que a sua memória pode 

apresentar falhas. Quando lembramos de experiências de vida já transcorridas, trata-se de uma 

memória que se conserva de forma subconsciente, e dessa forma, segundo Bósi (1994), 

                                                 
36 Skidmore (1976, p. 81) assinala que: “A tese do branqueamento baseava-se na presunção da superioridade 
branca, às vezes, pelo uso dos eufemismos raças ‘mais adiantadas’ e pelo fato de ficar em aberto a questão de ser 
a inferioridade inata. À suposição inicial, juntavam-se mais duas. Primeiro – a população negra diminuía 
progressivamente em relação à branca por motivos que incluíam a suposta taxa de natalidade mais baixa, a maior 
incidência de doenças, e a desorganização social. Segundo – a miscigenação produzia ‘naturalmente’ uma 
população mais clara, em parte porque o gene branco era mais forte e em parte porque as pessoas procurassem 
parceiros mais claros do que elas (A imigração branca reforçaria a resultante predominante branca).” 
37Ainda de acordo com Costa (1983), as identificações normativo-estruturantes propostas pelos pais aos filhos, 
são a mediação necessária entre o sujeito e a cultura. Mediação que se faz através das relações físico-emocionais 
criadas dentro da família e do estoque de significados linguísticos que a cultura põe à disposição dos sujeitos. 
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tomando a língua francesa como recurso para facilitar a compreensão do significado de 

lembrar do que já foi vivido, identifica que souvenir, ou lembrar, significa um movimento de 

vir de baixo, vir à tona o que estava submerso. Bosi (1994) esclarece essa relação entre 

sentido e significado, a partir das palavras de Bérgson (1959 apud BÓSI, 1994, p. 46):  

Aos dados imediatos e presentes dos nossos sentidos nós misturamos 
milhares de pormenores da nossa experiência passada. Quase sempre essas 
lembranças deslocam nossas percepções reais, das quais retemos então 
apenas algumas indicações, meros signos destinados a evocar antigas 
imagens. 

Considera-se, conforme Goffman (1998), que esse encobrimento, esse deixar pra lá e 

levar na brincadeira de que o professor fala pode se tratar de um mecanismo utilizado pelos 

grupos discriminados para se defenderem dos insultos e xingamentos e para se sentirem, por 

assim dizer, muito acima dessas bobagens, e assim poderem rir de quem ri deles. Goffman 

(1998, p. 146) reconhece que: 

Às vezes é realizado porque é considerado divertido. A pessoa que se 
encobre ocasionalmente quase sempre conta o incidente a seus companheiros 
para mostrar como os normais são bobos e como todos os seus argumentos 
sobre a diferença são meras racionalizações. Esses erros de identificação 
provocam o riso e o regozijo daquele que se encobre e os de seus 
companheiros. 

Em outro momento da entrevista, o professor Francisco fala sobre como ele, 

enquanto pai na família que formou, vem fazendo esse enfrentamento. Procurou esclarecer a 

única filha, sobre essas questões de racismo e preconceito, no entanto, assevera que a filha 

preferiu ignorar, e ele enquanto pai optou por respeitar a atitude da filha nessa fase de busca 

de aceitação de si mesma, e também do grupo, que é o que se configura na juventude – 

período rico na formação de traços identitários.  

Não (risos), apesar dos esforços que a gente fez. A minha filha, por exemplo, 
né, na adolescência ela tinha o cabelo frisadinho né. Cabelo encaracolado. 
Encaracolado mas estirado, assim caído, né. Então, a primeira coisa que ela 
fez quando começou a tomar as decisões sozinha foi alisar (risos). Alisou o 
cabelo né... Então assim, apesar da gente ter feito certo esforço pra que ela 
né... Ela num dá muita atenção a essas coisas, não... (Grifamos).  

Sabe-se que há casos em que a negação de ser negro é objetivada de forma intensa, 

nos quais a pessoa pode simplesmente não se reconhecer como tal, podendo configurar um 
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quadro doentio. Fanon (1983, p. 83) declara que o desejo de ter características brancas38 não 

acontece por acaso, assinalando que: se alguém se encontra submerso pelo desejo de ser 

branco, 

É que ele vive em uma sociedade que torna possível seu complexo de 
inferioridade, em uma sociedade cuja consciência depende da manutenção 
desse complexo, em uma sociedade que afirma a superioridade de uma raça, 
é na medida exata em que esta sociedade lhe causa dificuldades que ele é 
colocado em uma situação neurótica. 

A preferência por cabelos lisos não se dá naturalmente, uma vez que os ditames 

socioculturais do padrão de beleza universal tem sido historicamente regido pela chamada 

beleza europeia, tão decantada pela mídia na sociedade contemporânea imersa no reino das 

mais diversas técnicas de alisamento de fios de cabelo, como chapinha, escova inteligente, 

escova progressiva, entre outras. A juventude tem sido alvo central da mídia que influencia na 

verdade todas as idades. Desse modo, não é de se estranhar que a filha adolescente do 

professor tenha alisado o cabelo. Para Sodré (1999, p. 254):  

A obsessão contemporânea com o cabelo explica-se igualmente pelo fato de 
que o atual discurso mediático sobre o negro é mais estético do que político, 
doutrinário ou ético. Nos jornais do passado, os modelos de reconstrução 
mítica da identidade eram ideólogos como José do Patrocínio, André 
Rebouças, Luiz Gama. Hoje são atores, modelos, cantores, jogadores de 
futebol ou figuras de grande sucesso profissional.  

Nessa reflexão sobre a sua postura em relação à filha, o professor faz um parêntese 

para dar uma informação que é importante registrar, a qual surge como que para preencher 

uma lacuna quase totalmente descoberta anteriormente em sua narrativa: 

Mas eu me esqueci de falar uma coisa referente à minha vida né, porque eu 
mencionei que meus pais nunca tinham... Assim... Não tinham falado 
seriamente sobre essa história de cor e preconceito racial... Mas meu irmão 
tinha sim, principalmente meu irmão um pouco mais velho, que tem cinco 
anos mais que eu né. Ele era muito ligado a essas questões raciais. Fazia 
parte do movimento negro e tal... Ele teve uma importância assim, nessa 
questão lá em casa, né. Tinha essa coisa de falar dessas questões, de trazer 
leituras. Sempre recebia correspondência do movimento negro e tal. Então 
teve isso, né? (Grifamos).  

Dessa forma, o professor traz um momento da família em que esta reflete sobre 

questões raciais, mas o que parece ter ficado mais forte como postura familiar diante dos 

                                                 
38 Fanon (1983), psiquiatra e político revolucionário negro, discute com propriedade situações em que o desejo 
de ter característica brancas apresenta-se como neurose, em seu livro “Pele negra, máscaras brancas”. 
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preconceitos na sua narrativa foi a forma de encarar com leveza e humor, chegando quase que 

a não ser um assunto de grande importância. De qualquer forma, a discussão dessa temática 

mesmo não tendo sido iniciada pelos pais, e sim por um dos irmãos, mostra que o silêncio 

familiar e o tom de brincadeira em torno do racismo foram em algum momento quebrados, 

mas não enfrentados. Em seguida, o professor retoma a reflexão sobre a filha e parece 

concluir justificando o porquê de não ter insistido em tentar mudar a atitude dela. Tanto 

quanto os pais parece que a filha repete uma estratégia de convivência com o preconceito que 

é a de deixar para lá, mesmo tendo consciência de sua existência. 

Então, voltando à minha filha. Pois é. A minha filha num tem assim essa... 
Também a gente nunca forçou a barra. A gente sempre respeitou essas 
decisões dela e tal, mas sempre assim, fazendo críticas e tal, tentando 
mostrar a ela... Mas ela nunca ligou muito pra essas questões raciais não. 
(Grifamos). 

“Na minha família tem muito humor, e todo mundo cresceu com muito humor. Não notou 
o preconceito.” 

O bom humor, além da educação para a autonomia, aparece tanto nos relatos da 

experiência vivida pela família do professor Francisco, em relação a preconceito e 

discriminação, quanto na família da professora Dandara, como uma das formas básicas de 

enfrentamento. Pelos relatos de família, é possível inferir que a professora Dandara tem o pai 

e a família como referência para a sua postura diante da vida e dos preconceitos, sendo a 

família do pai de maioria negra e a da mãe de procedência indígena. Ela declara ter tido uma 

percepção tardia do preconceito no percurso de tornar-se negra, como se observa em se relato:  

Eu confesso que assim, eu só fui notar que existia preconceito contra negro 
quando eu estava mais velha, né. Na minha infância o meu pai criava a 
gente dum jeito assim de tanta autonomia, que eu já era uma professora, eu 
já era estudante universitária quando eu fui me aperceber. Mas é da família 
do meu pai que tem negros. É, mas a família do meu pai inteira é igual ao 
meu pai. Cabeça pra cima, independente. 

Joel Rufino dos Santos, historiador, escritor e professor negro da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), afirma a esse respeito, em entrevista concedida a Rosa 

Maria Tavares Andrade (2002), bióloga e pesquisadora negra algo que encontra respaldo no 

que diz Elias (1994) sobre a singularidade com que cada pessoa responde a questões relativas 

ao preconceito: 



 81

Eu nunca tive medo da questão racial. Sempre soube que havia racismo. É 
uma característica minha, eu era capaz de detectar atitudes preconceituosas 
e encará-las. As pessoas que sobrevivem bem no mundo dos brancos, como 
você, por exemplo, não têm medo da questão racial. Se vierem a lhe 
discriminar, você responde; se vierem a fazer racismo, você não vai ficar 
encolhida. Vai agir, seja com soco, paulada. Caso dê para conversar com o 
agressor, dialoga-se, o que é melhor. Você tem razões para mostrar que é 
igual a todo mundo. (Grifamos). 

Tanto quanto na família de Francisco, as questões relativas a preconceito e racismo 

foram, por assim dizer, atenuadas com humor também na família de Dandara. Eles não 

negam, nem afirmam nada em relação ao preconceito, ou à negritude, eles parecem deixar 

transparecer que preferem uma saída bem-humorada. Tendo tido uma educação para a 

autonomia e para a autoestima, o preconceito tratava-se de uma surpresa, a ponto de assustar, 

de causar estranhamento, porque não sabiam que era ruim, de acordo com o que revela a 

professora: 

Eu acho que todo mundo da minha família, dos doze irmãos têm né, porque 
na minha família tem muito humor e todo mundo cresceu com muito humor, 
não notou o preconceito. Assim, acho que tomavam era um susto se alguém 
dissesse: é ruim isso (risos). Tomava era um susto porque não sabiam que 
era ruim, né. Fomos tratados assim, todos, né. A minha vó, mãe do meu pai, 
que era a pessoa que trouxe né a raça negra, ela era a filha dum português 
com uma negra de Ipú, né. Ela que trouxe esse humor. (Grifamos). 

Aqui a professora traz outras formas de compreensão de porque sua avó, mesmo 

sendo negra, não sofrera preconceitos, e de como a companhia da avó era elemento 

fundamental para se sentir protegida contra possíveis ataques discriminatórios ou 

preconceituosos. Segundo ela, sua avó era linda, bem-humorada, se vestia bem e era uma 

intelectual. Para a professora, o modo como a avó se mostrava em público era uma forma de  

proteção para ela, ou seja, aquilo que comumente se chama de “boa aparência”, que apesar de 

ser negra. 

Então a gente saía muito. Eu saía muito com a minha avó. Nunca notei nada 
disso porque ela era muito bem-humorada, linda, bem vestidíssima, toda 
enfeitada com uns brincos de ouro assim, umas bolas de lado. Ela era uma 
mulher elegantíssima! Nunca vi se alguém tratou ela mal ou não. Mas ela 
era uma intelectual. (Grifamos). 

Segundo Dandara, a atitude dos pais de sua avó, diante da possibilidade da filha vir a 

sofrer algum tipo de discriminação por ser negra levou a que estes a proibissem de continuar 

os estudos. Talvez também houvesse por trás dessa atitude dos pais de sua avó, uma descrença 

na capacidade desta de superar as possíveis experiências com racismo. O mesmo se registra 



 82

na história do professor Alceu, que veremos depois, e em circunstância diferente, e o mesmo 

fato se repete também na história de Luiza, outra de nossas entrevistadas. O professor Abdias 

do Nascimento registra a mesma experiência vivida em família em documentário sobre suas 

trajetórias39. O que um exemplo desse tipo nas histórias familiares pode representar na 

percepção dos professores sobre si mesmos?  

Ela era uma intelectual, mas o pai dela não deixou ela terminar o 3º ano 
normal porque ela era uma negra e tinha certeza que ela ia sofrer por falta 
de emprego e era melhor não se formar. Estudou até o último ano do 3º ano. 
Ela era uma intelectual. Ela escrevia tudo! Eu sei da história da família 
todinha por causa de diários e mais diários que ela escrevia [...]. Era uma 
mulher que escrevia super bem e fez até os últimos dias do normal e saiu 
porque o pai não deixou terminar pra não sofrer porque não iam dar 
emprego a negro pobre nunca! Nunca vão deixar você ser professora 
porque você é negra e pobre, então é melhor não terminar. (Grifamos). 

Essa experiência que marca definitivamente a história da avó da professora Dandara 

é narrada em tom de indignação, crítica e também de ressentimento, por precisar ter sido 

levada a aceitar a decisão tomada por seu pai. Não se trata de uma crítica à pessoa da avó, mas 

fica implícito no tom das palavras da professora como algumas situações vividas por negros 

ou outros marginalizados em dado momento histórico e em determinadas circunstâncias 

ficaram estancadas por uma aceitação tácita, silenciada. Parece ter sido experimentada uma 

sensação de perda significativa, pelo fato de ter sido interrompida a possibilidade da 

concretização de uma brilhante carreira40. A esse respeito, a pesquisadora negra americana 

Bell Hooks (apud LIMA, 1995, p. 464) diz que: 

É essa desvalorização do trabalho intelectual que muitas vezes torna difícil 
para indivíduos que vêm de grupos marginalizados considerarem importante 
o trabalho intelectual, isto é uma atividade útil. Ao longo de nossa história 
como afro-americanos nos Estados Unidos surgiram intelectuais negros de 
todas as classes e camadas da vida. Contudo, a decisão de trilhar 
conscientemente um caminho intelectual foi sempre uma opção excepcional 
e difícil. Para muito de nós, tem parecido mais um “chamado” que uma 
escolha vocacional. Somos impelidos, até mesmo empurrados, para o 
trabalho intelectual por forças mais poderosas que a vontade individual. 

                                                 
39 Ver mais em documentário em DVD produzido pela professora Eliza Larkin e o pesquisador negro Dr. Carlos 
Wenderburn. Neste documentário o professor Abdias do Nascimento registra sua trajetória brilhante no 
Movimento Negro e sua inestimável contribuição para o entendimento das relações raciais no Brasil. 
40 Bell Hooks (apud LIMA, 1995, p. 464) diz a esse respeito que: “Os motivos pelos quais algumas pessoas 
negras escolheram tornar-se intelectuais sérios são diversos. Mas na maioria dos casos podem remontar a uma 
raiz comum: uma experiência tipo conversão religiosa com um professor ou colega muito influente, que nos 
convenceu a dedicar a vida a atividades de leitura, escrita e conversa pelo prazer individual, mérito pessoal e 
ascensão política dos negros (e muitas vezes outros oprimidos).” 
 
 



 83

A professora declara que seus filhos não registram experiências com preconceito 

porque o pai é “muito brancão”, e eles nasceram bem branqueados. Conta sobre como um de 

seus irmãos reagia aos insultos e xingamentos de conotação depreciativa mais comum, 

demonstrando uma resposta também muito comum de relevar o acontecido, não dando muita 

importância. Rir de quem ri de alguma característica nossa estigmatizada torna-se uma forma 

de tentar se colocar acima das supostas bobagens, ou seja, sentir o outro insultante como um 

bobo, conforme esclarece Goffman (1975). A professora, nesse sentido, assim relata: 

O meu irmão que é muito doidão disse que às vezes ele levava uma queda e 
diziam assim:“Eh! caiu o negão!” E ele fazia era rir (risos). Chamaram ele 
muitas vezes de negão, né, mas ninguém chegou lá em casa: “Ah, me 
chamou de nego.” Resolvia logo assim, na hora e pronto! (Grifamos). 

Quando a professora Dandara fala de sua mãe, de ascendência indígena, declara que 

ela não sofreu preconceitos por ter pele mais clara e cabelos muito lisos, no entanto a sua tia, 

irmã de sua mãe, mostra-se bastante incomodada porque apesar de ter cabelos muito lisos, sua 

pele é bem mais escura e as pessoas não acreditam que seus cabelos são naturais. Dessa forma 

podemos perceber como o preconceito ainda está estreitamente ligado aos traços físicos, às 

heranças genéticas, às construções sócio-históricas racistas. Uma herança de longos anos de 

história de escravidão e os efeitos das políticas de branqueamento se inscrevem como marcas 

ainda fortes nas relações estabelecidas no cotidiano. Isso se expressa claramente no que diz 

Dandara: 

 A minha mãe não sofreu. No lado da minha mãe a mistura era com índio. 
Ela é igualzinha uma índia, minha mãe. A cara da minha mãe é uma cara de 
índia, né, tapuiazona! E as irmãs dela ainda são mais, porque ainda tem os 
olhim puxado assim de índio mesmo, de tapuia mesmo! Aí minha mãe num 
tem história dessas, né? A irmã dela tem né. A irmã dela que ficou da cor da 
tapuia tem. Teve problemas, muitos problemas por isso. Ela era zangada! 
Tinha horror a ser chamada de negra. Se chegasse uma negra e perguntasse 
pra ela: como foi que você estirou o seu cabelo? Ah, minha filha! Eu vi 
muitas vezes ela ter ódio no Rio de Janeiro porque vinham as pessoas 
perguntar como foi que ela estirou o cabelo. Porque o cabelo dela era liso. 
Aqueles cabelos de índio, daqueles que o vento bate e faz assim... Aí ela 
ficava danada! “Eu não sou negrrra!” (risos) Porque a fala dela é bem 
explicada. “Não sei por que, cê num tá notando que eu num sou negrrra!” 
Ficava danada! (Grifamos). 

Gonzáles (1980), pesquisadora negra, reafirma que a ideologia do branqueamento 

consiste no fato de os aparelhos ideológicos (família, escola, igreja, meios de comunicação 

etc.) veicularem valores que, juntamente com o mito da democracia racial, apontam para uma 

suposta superioridade racial e cultural branca. A autora considera que o racismo à brasileira 
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serviu para confundir negros e também aqueles menos negros que se dizem brancos a não se 

reconhecerem enquanto negros.  

Podemos compreender a atitude da tia da professora Dandara tal como explicita 

Costa (1983) – convergindo com o que declara Gonzáles (1980) – quando acima, quando este 

último evidencia as consequências do racismo como violência:  

A violência racista do branco exerce-se, antes de mais nada, pela impiedosa 
tendência a destruir a identidade do sujeito negro. Este, através da 
internalização compulsória e brutal de um Ideal de Ego branco, é obrigado a 
formular para si um projeto identificatório incompatível com as propriedades 
biológicas do seu corpo. Entre o Ego e seu Ideal cria-se, então, um fosso que 
o sujeito negro tenta transpor, às custas de sua possibilidade de felicidade, 
quando não de seu equilíbrio psíquico. (COSTA, 1983, p. 2). 

2.2 A migração para outra cidade e o desligamento da família: tentativa de 
superação das barreiras de classe 

“Não, na família não. Não tinha família, ficou tudo no Maranhão.” 

A entrevistada, professora Melissa tem um discurso muito fluente, e quase não houve 

interrupção de minha parte, desse modo ela foi mapeando a estrutura familiar quanto raça e 

cor, e quando perguntei se ela lembrava de ter experimentado algum tipo de preconceito na 

família, a professora assim relatou: 

Não, na família não. Não tinha família, ficou tudo no Maranhão. Nós viemos 
para cá e eu sou praticamente filha única. Não tive irmão, não tive né, 
minha família hoje são minhas duas filhas com meus dois netos, cinco netos 
né, e o genro, porque não tenho primo, nem tio. Minha mãe era neta de 
português. Ela não era branca, mas ela também não era nem mestiça podia 
até ser considerada branca. Meu pai era bem negro, bem negro, negro, 
negro, negro, negro era como qualquer africano bem negro. Agora o cabelo 
dele era liso, um pouquinho liso, não era cabelo. Então, meu pai era negro, 
minha mãe era considerada branca como se tivesse aquele cabelinho quase 
liso. Tive cinco filhos, casei, fiquei 10 anos casada, me divorciei tá fazendo 
já mais de quantos anos? Me casei em 60 fiquei dez anos 70, 1970... 
(Grifamos). 

O modo como a professora Melissa fala de si mesma, deixa transparecer que ela 

sempre teve um jeito muito autônomo de viver sua vida, tanto pessoal quanto profissional. Foi 

sempre muito dedicada ao trabalho, tanto que o marido, segundo ela, não teria aguentado 
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continuar morando junto. Como muito cedo foi viver em outro Estado, quase não registra 

lembranças da infância em família, conforme podemos observar na narrativa acima, quando 

afirma que não tinha família, que era quase filha única e que os outros ficaram no Maranhão. 

Seus registros sobre preconceito na família são mais firmes quando fala especificamente de 

situações experimentadas na escola, o que veremos de forma detalhada no capítulo seguinte. 

2.3 O estudo como única via de ascensão social 

“Então a gente tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que estudar.” 

Quando perguntamos sobre experiências com preconceito na família, Regina 

responde que ela não lembra de ter sofrido, mas registra casos na família com a mãe e com o 

irmão. Ela considera os estudos a única forma de superação do preconceito, sendo a sua mãe, 

a figura familiar que impulsionou a todos os irmãos seguirem sempre estudando. O ocorrido 

com sua mãe, ela registra como uma questão racial, mas com o irmão ela tem dúvidas, 

tendendo a considerar que as rejeições sofridas por ele aconteceram mais em virtude da 

condição de pobreza, o que é esclarecido no relato abaixo: 

Minha mãe, sinceramente! Ela teve muitos problemas de rejeição porque ela 
tinha casado com um negro. Na família dela, né. Então ela dizia muito pra 
gente assim: negro e pobre tem que estudar! Então o estudo para nós foi o 
único meio de hoje nós realmente sermos tudo o que nós queríamos. Pra 
alguém pode ser que eu não tenha nada, mas pra mim, eu tenho demais, 
graças a Deus! Todo dia eu agradeço, porque filho de pescador tinha duas 
saídas: ou ia ser pescador também, ou ia estudar para ser o que a gente 
queria.  

A reflexão seguinte é sombreada por uma dúvida sobre qual tipo de preconceito recai 

sobre o irmão, e é exatamente a partir do forte incômodo que esta situação provoca, que a 

professora Regina descreve a atitude da mãe como uma guerreira que aposta no impossível, 

que corre risco, tendo como horizonte último a possibilidade de reverter o quadro de pobreza 

em que a família vivia. 

Meu irmão tinha ido para Natal, porque em Macau onde eu nasci não tinha 
ensino médio. Ele começou a sofrer muita discriminação na casa da nossa 
mãe. Não sei se era racial. Era mesmo por falta de dinheiro. A sobrinha 
dela tinha mais dinheiro. Aí ela disse: a partir de hoje vou vender tudo aqui, 
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não tem mais escolha, porque eu quero que vocês estudem! Então pegou 
todo mundo! Porque às vezes na memória eu fico me lembrando... Meu Deus 
como foi isso que eu não me lembro muito bem? Eu sei que ela pegou todo 
mundo, botou num trem, porque não tinha dinheiro nem para a passagem de 
ônibus e trem era mais barato. E nós fomos todos para Natal, e ela nem 
tinha alugado casa! Então pra mim, pra todos nós da família isso foi muito 
forte porque ela nunca estudou! Ela sabia muito mal escrever o nome dela, 
mas ela tinha tão segura essa história de educação! Então foi muito forte 
para a família. Então a gente tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que 
estudar e todo mundo era assim e tal. Então saiu todo mundo para Natal, 
morar sem saber onde e chegou todo mundo assim e ela feito uma doidinha, 
coitada foi e arranjou uma casa, e meu pai sem emprego nem nada. Ela 
alugou a casa com o dinheiro que vendeu as coisas lá. Eu sei que até que a 
gente começou a estudar e pronto! Então o estudo para nossa família, e eu 
não estou falando eu sozinha, mas pra nossa família assim era realmente o 
meio!  

No relato sobre o casamento com um francês, homem branco, Regina parece se sentir 

como que impelida a provar que tem dignidade, que precisa ser respeitada pelo que ela é. As 

desconfianças de que ela possa ser prostituta ou aproveitadora diante daquele homem branco 

são incômodas para ela. Esse tipo de constrangimento não é raro acontecer com pobres e 

negros, e a resposta é quase sempre a vontade de provar que mesmo sendo pobres e/ou 

negros, somos capazes, inteligentes, educados, ou seja, parece ficar claro que há um desejo de 

provar que é possível uma aproximação dos valores bem aceitos socialmente, ou seja, aqueles 

já prescritos pelos códigos valorativos das pessoas brancas. Observemos: 

Quando eu eh, eu casei há 21 anos então meu esposo é francês muito branco 
e eu, aí sim, quando saía com ele, mas era uma coisa tão...! Porque eu, o 
que eu não queria era que as pessoas pensassem que eu tinha casado com 
meu marido porque eu era uma prostituta ou eu sendo preta e ele muito 
branco, e eu notava e ainda noto até hoje! Aí eu sinto discriminação se sair 
com meu marido. Ele é bem branco, bem alto, dos olhos bem verdes! Se eu 
saio com meu marido e se eu vou pedir algum, se eu vou pedir, assim 
comprar com ele, perguntam... Chego com ele, a pessoa num, num [...]. 
Aqui, inclusive em Fortaleza também as pessoas não falam comigo, vão 
direto para ele parece até que o dinheiro é dele, e o pior é que eles não 
sabem que o dinheiro é até meu, quem paga sou eu, mas eu num tô nem aí 
[...]. 

De acordo com Munanga (2003 p. 42), ao estudar as diferentes concepções de 

negritude, de afirmar-se negro com base na história: “Se existe um complexo de inferioridade 

do negro, ele é consequência de um duplo processo: inferiorização econômica antes, 

epidermização dela em seguida”, pondo em destaque o preconceito de classe. 

Quanto ao recorrente “não estar nem aí”, embora seja uma estratégia comumente 

utilizada por alguns negros, não é algo bem resolvido, bem processado, porque paira no ar 
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uma dúvida dos brancos sobre a nossa capacidade intelectual, sobre nosso valor e 

competência, até sobre nossa dimensão afetos e emoções, permanecendo em nós, uma 

vontade de querer provar esse valor, e de mostrar nossa produção simbólica e material, 

buscando assim o reconhecimento do outro. Essas situações revelam preconceitos acumulados 

de raça e classe que para uma pessoa branca não ocorreria com a mesma intensidade.  

A resposta da professora Regina em relação ao olhar descrente e desconfiado dos 

brancos foi estudar, estudar, estudar, da forma como declara em uma das passagens de sua 

narrativa, demonstrando a persistência, a constância na busca de alcançar através da 

escolarização o lugar socialmente significado, onde finalmente se ganha aceitação à altura do 

que uma sociedade branqueada exige. Vale registrar o relato abaixo, na íntegra, para 

evidenciar que ela parece mostrar que venceu uma grande batalha que parece sem fim: 

[...] quando me casei, aí eu fazia questão de mostrar a aliança, que inclusive 
nem uso, mas você vê, é uma história também de cabeça, né. Aí eu mostrava, 
botava a mão assim para mostrar: “Olha, eu tô com esse gringo, mas eu sou 
casada!” E hoje eu nem me incomodo mais com aliança, tô nem aí! Quer 
dizer, também depende mais da pessoa, né, vai amadurecendo... Eu acho 
que você é discriminado, mas você também, sabe, se discrimina. Sei lá! É 
uma coisa de doido! Então, mas há discriminação racial realmente com 
relação ao meu a marido, até hoje eu sinto muito forte isso. Ele é muito 
chateado com isso, não na Europa, mas no Brasil. A gente viaja muito lá, 
mas aqui senti discriminação quando eu me casei, porque a família do meu 
marido é uma família muito... Tem condições, não sei o quê, e logo quando 
me casei eles pensavam que eu era uma negra brasileira sem dinheiro, que 
tudo isso não era verdade, mas a mentira era que eles pensaram que eu 
tinha me casado para morar na França ou para pegar o dinheiro da família 
dele, enfim... Então eu fiz o mestrado, disputei o mestrado com a vinda dos 
meus filhos ao mundo, e sendo professora, trabalhando de manhã, de tarde, 
e de noite, que é uma coisa de doido! Professora do Estado e em seguida 
optei por continuar logo o doutorado, e terminei o doutorado em 2001, fiz 
concurso [...].  

Em seu estudo sobre indivíduos estigmatizados, Goffman (1998, p. 20) reconhece 

que: “A pessoa com um atributo diferencial vergonhoso pode romper com aquilo que é 

chamado de realidade e tentar obstinadamente empregar uma interpretação não convencional 

do caráter de sua identidade social.” Ou seja, a mulher negra brasileira acompanhada de um 

homem branco europeu terá que provar de alguma forma o contrário do que imediatamente 

lhe é atribuído como identidade: ser prostituta. 

Rufino dos Santos (1995) esclarece a esse respeito, na mesma entrevista concedida à 

bióloga Rosa Andrade, aqui já referida, algo que pode se ajustar à compreensão do 

comportamento da professora. Nesse sentido, ele considera que:  
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A atitude da pessoa negra diante do preconceito e do racismo é muito 
variável. Talvez, ela possa ser buscada na infância. Meu pai era comunista e 
minha mãe dizia aos filhos: Não há diferença alguma entre um menino preto 
e um branco, a não ser que você esteja sujo, rasgado. Tudo o que um 
menino branco pode você pode, a não ser que você se ache inferior.” A 
origem da minha atitude pode ser essa. Nunca tive medo de ser “minoria” 
porque eu tinha convicção de que qualquer agressão era para ser respondida. 
(RUFINO DOS SANTOS, 1995, p. 43). 

Quando fala dos filhos, a professora Regina parece se sentir aliviada. Podemos 

inferir que seja porque seus filhos não sofrerão o que ela e a sua família de origem sofreram, 

pois a mobilidade social havia possibilitado melhores condições de vida e trabalho, e esta só 

foi possível, segundo o seu relato, graças ao esforço pessoal e aos longos anos de estudo e 

trabalho incansáveis, trazendo a relação que se estabelece entre sociedade, trabalho e escola 

no percurso identitário dos homens.  

Também deduzimos que há um alívio de sua parte porque seus filhos supostamente 

não sofreriam os preconceitos de raça, uma vez que a mistura com o pai francês resultou 

numa hibridização de forte tendência branca, bastante aproximada de um tipo branco, a qual 

de acordo com o que ela diz, ficou uma mistura muito bonita. Ao mesmo tempo ela parece 

sentir com algum pesar que os traços negros de sua família, ou seja, os seus próprios traços 

estão desaparecendo. É o que pudemos observar na sua reflexão: 

É, o meu filho ficou um pouco... O povo diz que ele não é negro, eu digo que 
é, porque se não... Ah, meu Deus! Não teria nada de mim... É, mas ele é 
negro, mas a pele ficou bem mais clara do que a minha, os olhos verdes... 
Ele é muito lindo, muito estudioso, faz o Curso de Direito e entrou... Ele 
tinha 16 anos quando começou a fazer o Curso de Direito, o Pablo. E a 
Chloe, ela é branca ficou mais pra o lado do pai, né... Ficou. Ela é branca, o 
menino é preto. É, mas é um preto assim bem falsificado (risos). Digo que é 
preto falsificado... (Grifamos). 

Costa (1983) fala de uma negação tão forte do próprio corpo pelos negros que estes 

muitas vezes tentam metamorfoseá-lo, indo desde a transformação da cor, forma e textura do 

cabelo, por exemplo, até a própria aniquilação de seu corpo à medida que vão se sucedendo os 

casamentos com brancos, e nascendo filhos cada vez mais claros.  

A esse respeito, Sodré (1999, p. 139) considera que:  

Na verdade, a constituição psíquica do indivíduo depende da força de 
continuidade do grupo, de modo que cada indivíduo configura-se como 
“lugar” num território ao mesmo tempo singular e social, sempre investido 
de um desejo ancestral (familiar) de continuidade da espécie. 
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2.4 A introjeção do ideal de branqueamento 

“Então assim, lá em casa a mamãe dizia que eu era uma negra de alma branca.” 

Luiza relata que viveu uma infância muito feliz porque gostava muito da fazenda em 

que a família vivia, pois era numa espécie de comunidade que desenvolvia trabalhos para o 

governo. Ela considerava esta fazenda uma “redoma”, pois tinha amigos, escola, e 

brincadeiras, tudo por perto. Tinha um tio muito querido que lhe presenteava com brinquedos 

de madeira fabricados por ele mesmo. São muitas e interessantes as lembranças que ela traz 

sobre sua infância e adolescência. Quando perguntamos sobre experiências com preconceito 

na família, e como ela lidava com essas situações, Luiza trouxe aspectos da convivência em 

família que parecem tê-la marcado profundamente. Consideramos que é a partir dessas 

experiências que a professora começa a construir uma trajetória de muita autonomia, como 

forma de superação, o que se revela em seu próprio relato: 

Eu sempre ouvi a mamãe falar mal de negros. A mamãe é super racista, a 
mamãe é filha de escravocrata. O pai dela parece que foi assassinado por 
ex-escravos. Era dono de uma fazenda poderosa lá no interior de Sergipe. 
Ainda hoje é um lugar, digamos assim, tombado pelo patrimônio histórico. 
Essa fazenda era uma fazenda poderosa de escravos. Ela perdeu o pai e a 
mãe muito cedo. A mãe morreu de parto e o pai foi assassinado em 
circunstâncias que ela não diz muito bem pra gente, mas hoje mais ou 
menos eu imagino que ela foi criada por escravos e ela tem realmente um 
preconceito enorme! Então ela sempre, eu sempre ouvi alguém falar: negro 
safado, né, ou coisas assim: piadas de negro, embora assim... Comigo ela 
tinha uma relação estranha. Ela tentou comigo fazer uma espécie de 
branqueamento porque eu sou a mais escura, né... Lá em casa somos oito. 
São três do primeiro marido dela, que são brancos. Brancos né, assim como 
ela, e o meu pai era negro. Então, do meu pai eh, ela teve cinco filhas e eu 
sou a mais escura. (Grifamos). 

A “ordem invisível”, da qual fala Elias (1994), que opera na família, nas escolas, nas 

instituições e nas relações entre as pessoas que fazem essas instituições, age quase que de 

forma imperceptível nas situações cotidianas, mas é possível que se perceba a mãe de Luiza 

como reprodutora de uma ordem que se instaurou num momento da história e que reverbera 

ainda hoje nas relações cotidianas, a ordem do branqueamento, uma política de Estado, uma 

ideologia regulada por leis federais, que se instala também no interior das famílias, na vida 

cotidiana.  
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A professora Luiza procura entender porque a mãe nutre um racismo tão enraizado, e 

parece encontrar resposta na história de assassinato de seu avô, pai de sua mãe, por ex-

escravos. Ela nem sabe de forma muito esclarecida esses fatos, mas imagina que pode se 

explicar a partir daí a razão do racismo materno que se delineou por toda a história de 

convivência com sua mãe. Ela é a filha mais escura entre quatro mais claras. O nascimento da 

irmã mais branca de todas põe Luiza numa situação de comparação incômoda entre esses 

extremos: a filha mais branca que “puxou” à mãe, e ela, a mais escura que trouxe 

características do pai. A professora relata que buscou auxílio na psicanálise para compreender 

o que de fato tinha acontecido com ela:  

Todos os outros são assim, digamos mais claros, e a mais nova é 
completamente branca né... Eu lembro assim quando era pequena, e embora 
isso assim não tivesse... Quando ela nasceu ela foi considerada o bebê 
modelo da maternidade. Aquela que tira foto, e ganha faixa, não sei o quê... 
Eu tinha quatro anos quando ela nasceu. Então parece que a minha relação 
com ela é muito difícil até hoje e eu imagino que até pode ter a ver com isso, 
muito embora eu não tenha assim essa memória clara, porque isso não era 
uma questão clara para mim quando eu era pequena. Isso é uma questão 
clara agora, mas assim há coisa que a gente vive e a gente só processa o 
significado dela muito a posteriori. Então eu tenho muitas experiências 
assim que eu, eu fiz doze anos de análise e então eu tive muito tempo pra 
processar a posteriori, eu sou a criatura mais psicanalizada do 
mundo!(risos). Porque eu não... Eu fiz doze anos de psicanálise e fora as 
outras terapias que eu fiz no curso de Psicologia, porque a gente fazia para 
conhecer, porque tem terapia às pampas... Então assim, a análise foi onde 
eu mais consegui desenhar com mais clareza o que tinha de fato acontecido 
comigo. (Grifamos). 

Para melhor compreensão do desejo da mãe de Luiza em branqueá-la, e a busca de 

Luiza para compreender tal desejo, podemos trazer algum entendimento no que nos diz Costa 

(1984, p. 105) quando analisa que negros têm um modelo de identificação, e este é branco:  

O ideal de Ego do negro, em contraposição ao que ocorre regularmente 
como o branco, é forjado desrespeitando aquilo que, em linguagem 
psicanalítica, denominamos regras das identificações normativas ou 
estruturantes. Estas regras são aquelas que permitem ao sujeito ultrapassar a 
fase inicial do desenvolvimento psíquico onde o perfil de sua identidade é 
desenhado a partir de uma dupla perspectiva: 1º) a perspectiva do olhar e do 
desejo do agente que ocupa a função materna; 2º) a perspectiva da imagem 
corporal produzida pelo imaturo aparelho perceptivo da criança. 

Claro que os negros em todo o mundo e ao longo da história vêm exigindo direitos 

através da afirmação de sua cultura, mas esta é uma luta dentro de uma estrutura por demais 

cristalizada, a qual atribui aos negros uma suposta inferioridade. É necessário desnaturalizar 
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essa ideia, porque há uma construção histórico-social que leva os negros a se identificarem 

como brancos. Nesse caso, Fanon (1983, p. 186) assevera que:  

O negro quer ser como o branco. Para o negro só há um destino. E este 
destino é branco. Há muito tempo o negro admitiu a superioridade 
indiscutível do branco e todos os seus esforços tendem para uma existência 
branca. 

Nesse sentido cabe rever aqui o que Santos (2000) propõe com a sociologia das 

ausências, uma vez que ainda hoje repercutem de forma tão marcante nas construções 

identitárias dos professores as políticas raciais implementadas na história de nosso país, desde 

a escravidão, passando pelas ideias eugenistas europeias, a democracia racial, e as políticas de 

branqueamento. A sociologia das ausências tem como objetivo desconstruir o que ficou 

dessas construções perversas como natural e propondo um movimento contrário com base 

numa noção de ecologia, que não poderemos aprofundar aqui, mas é cabível para a 

compreensão da postura das famílias dos professores e de como um habitus familiar se 

cristaliza. A sociologia das ausências objetiva então: 

Revelar a diversidade e multiplicidade das práticas sociais e credibilizar esse 
conjunto por contraposição à credibilidade exclusivista das práticas 
hegemônicas. A ideia de multiplicidade e de relações não destrutivas entre 
agentes que a compõem é dada pelo conceito de ecologia: ecologia de 
saberes, ecologia de temporalidades, ecologia de reconhecimento e ecologia 
de produções e distribuições sociais. Comum a todas estas ecologias é a idéia 
de que a realidade não pode ser reduzida ao que existe. Trata-se de uma 
versão ampla de realismo, que inclui as realidades ausentes por via do 
silenciamento, da supressão e da marginalização, isto é, as realidades que 
são activamente produzidas como não existentes. (SANTOS, 2000, p. 20). 

Na reflexão que a professora faz a seguir, ela traz o dilema de muitos de nós negros 

que não conseguimos nos ver como negros e lançamos mão de uma estratégia de sermos 

reconhecidos pelo outro, criando uma visão esquizofrênica, fragmentada de nós mesmos. 

Fanon (1983) procurou examinar no seu trabalho de final de curso de Psiquiatria a divisão da 

personalidade cristalizada na frase “preto de alma branca”, que é uma divisão da pessoa que, 

mesmo com a pele negra, que todos veem, ela mesma procura não ver, e para compensar esta 

identidade exposta, pelo menos se apropria de um eu interno branco, que ninguém vê de 

imediato, e que é necessário exibir as provas, sempre que for necessário. 

Então assim, lá em casa a mamãe dizia que eu era uma negra de alma 
branca (risos), e eu naturalmente não processava isso como isso é. 
Precisaria ser processado né? E então ela dizia que era porque eu tinha as 
feições finas, porque eu era muito delicada, porque eu era muito educada, 
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uma menina eh, educada... Sempre fui menina educada. Então ela associava 
negro né, a tudo que era contrário a isso, a preguiçoso, a sujo, a não sei o 
quê, não sei o quê... Então eu achava isso contraditório né, porque o meu 
pai era negro... Como é que ela casou com ele? Às vezes a gente conversava 
lá em casa, eu e minhas irmãs... Assim, mas é uma coisa também nela que é 
assim subcortical, né, uma coisa que ela fez chegar aqui e... Tá entendendo? 
Porque ela assumidamente é isso. Assim, é um negócio, é um tanto quanto 
nebuloso mais é. É. A gente, eu, eu sinto que existe isso mesmo [...]. 
(Grifamos). 

Indiretamente, através da figura de seu pai, também negro, é possível que a 

professora tenha sentido reforçada a própria rejeição pela mãe. Pai e filha negros se 

aproximaram, assim como mãe e filha brancas, também construíram uma mútua identificação. 

Sabe-se que essas construções identitárias não se dão de forma linear, no entanto é o que 

parece se esboçar nos relatos das experiências desta família, pelo que a professora vai 

refletindo ao longo de sua narrativa. Como são laços afetivos muito fortes, há um 

silenciamento, algo velado, pouco refletido, que a professora vai buscando compreender com 

o auxílio da psicanálise: “[...] foi lá que ela conheceu meu pai então eh... Mas ela sempre 

assim ela, eu notava que ela diminuía um pouco ele por conta disso [...].” 

Em seus estudos sobre repercussões oriundas de casamentos entre negros e brancos, 

Fanon (1983) considera que essas relações se efetivam em geral porque negros desejam 

alcançar uma melhor posição na escala das cores às quais eles conferem uma espécie de 

hierarquia, sendo necessária uma mudança na estrutura do mundo, para que esta perspectiva 

dos negros venha a mudar.  

A professora também não conseguiu de sua mãe nenhum incentivo para tentar o 

vestibular e continuar estudando. Ao longo de seus relatos fala isso ainda procurando 

compreender se esta atitude da mãe também tinha algo relacionado também com o fato de ser 

a filha mais negra, embora a mãe tivesse projetado o mesmo futuro para todas as filhas. A 

respeito de querer fazer vestibular, Luiza lembra que: “[...] a mamãe dizia logo: você vai 

fazer vestibular pra quê? Porque você, eu não vou poder lhe manter em Recife, você não vai 

ter condição, você deve procurar fazer o concurso pra entrar na prefeitura [...].”  

Foi na família do tio, onde a maioria de seus primos era de negros, que a professora 

foi desenvolvendo o sentido de pertencimento racial familiar, o que não lhe foi possível entre 

pais e irmãos. Para ela, sua família adotou o branqueamento. A sua identificação com essa 

outra família é visível em todo o percurso da juventude e da vida adulta, sobretudo pela 

“atitude afirmativa” do tio diante da questão da cor.  
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Este deslocamento de pertencimento para outro núcleo familiar vai acompanhar a 

trajetória de Luiza como um dos pontos mais marcantes de sua afirmação como mulher negra 

intelectual, traço de sua individualidade que foi rejeitado em sua família, sobretudo pela irmã 

e mãe brancas. Para ela, seus primos ficaram muito bem consigo mesmos e afirmados nas 

suas identidades, apesar do rigor do pai. Ela fala de algumas dessas atitudes do tio nesse 

trecho: 

O meu tio... Tão interessante Dorinha a situação dele... Ele era casado com 
uma mulher assim parda, e ele tem muitos filhos negros41. Negros, negros e 
tem também claros. Por exemplo, essa que é médica filha dele, ela é... Tem 
pele clara, cabelo pixaim, e olhos verdes né... Então, mas tem a Maria 
Helena que é formada em Direito que é negra, negra mesmo, né. Assim, eu 
hoje olhando pra trás, eu vejo que o meu tio ele sempre teve uma atitude 
muito afirmativa diante dessa questão da cor, diferentemente da minha casa 
que tendia ao branqueamento, que tendia a colocar o polo valorativo no 
branco e o negro era na medida em que disso se aproximasse entende? Mas 
o titio ele era muito receoso dessa história das filhas dele namorarem 
brancos porque ele tinha clareza de que assim sabe... Então era muito 
rigoroso com as filhas. Ele era uma pessoa muito rigorosa! As filhas têm, 
tinham medo dele. Raramente faziam carinho a ele, eu me lembro que 
quando ele morreu a Maria Helena que é advogada ela dizia assim: “Ave-
Maria gente, sabe o sentimento que a gente tem numa hora dessas?” É tão 
difícil, porque a gente nunca teve uma aproximação maior com ele, e que ele 
era aquele de exigir sabe, tipo pai do Michael Jackson, de exigir que o 
sujeito né, todos tinham que ser muito bem-sucedidos, muito afirmados. Eu 
notava que ele não gostava desses comentários da mamãe na casa dele. 
Jamais ouvia uma coisa assim. Lá todo mundo é muito afirmado, todo 
mundo é bem consigo mesmo, tá entendendo?  

Concluindo a reflexão, a professora enfatiza que essa compreensão sobre o que de 

fato lhe aconteceu na busca por aceitação na família, é recente, e que a aproximação com o tio 

se deu certamente porque naquela família ela se sentia entre iguais. Na sua família era ela a 

mais escura, e por isso foi alvo de tentativa de branqueamento pela mãe. Ao que parece querer 

afirmar, o tio não quis fazer branqueamento na sua família, como sua mãe tentou. Ele preferia 

que as filhas namorassem negros. Há negros que tomam essa atitude como uma questão 

política avessa ao branqueamento, que se constituiu como uma tentativa de extinção gradual 

da raça negra. É oportuno ressaltar que fala-se em raça como uma questão sociopolítica e não 

biológica. Luiza explica:  

Então isso, eu só tô dizendo isso hoje, olho pra trás e vejo que isso pra mim 
foi problemático, mas eu vejo, por exemplo, que nesses momentos em que a 
mamãe fazia obstáculos na minha ida para a universidade, foi na casa dele 
que eu fiquei. Isso não deve ter sido à toa... (risos).  

                                                 
41 Ver mais sobre essa discussão em Fanon (1983). 
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Em um momento de sua narrativa a professora põe a mãe e o tio em confronto, e é 

como se nesse momento ela revelasse para ela mesma quem estava realmente do seu lado, na 

figura de quem acolhe um igual e lhe tem como realmente uma filha. Pelo que revela sua 

narrativa, esse tio vai se tornar uma importante referência para ela, embora compreenda isso 

de forma mais refletida apenas recentemente, como se pode verificar nessa passagem: 

Aí a gente ligou pra casa né, pra dizer e eu achava que a mamãe ia ficar 
muito feliz. Não, ficou não. “Ah, mas Luiza, você...” Tudo bem que a gente 
não reclama, era legítimo isso de que ela não poderia me manter lá, mas 
sabe que não tinha nenhuma outra pessoa, só eu e a Julieta passamos. Do 
colégio fomos as duas únicas que passamos no vestibular né... As freirinhas 
fizeram faixas para quando a gente chegasse, soltaram fogos! (risos) Todos 
animados porque o colégio né, tinha aprovado duas alunas, e aí eu me 
lembro bem que o titio percebeu meu drama [...]. Eu me lembro que o meu 
tio disse: não Luiza, você pode ficar aqui em casa. Na casa dele a gente não 
poderia ficar. Ela já estava bastante ocupada. Mas no coração dele ainda 
tinha um lugar né! Eu acho que era essa a situação. E ele percebeu que 
aquilo era importante para mim então assim eu, eu acho incrível que apenas 
há uns cinco anos atrás que eu me dei conta disso. Engraçado né, eu não me 
dei conta que o meu tio tava também... (Grifamos). 

Luiza pensou que nesse momento de conquista finalmente fosse ser reconhecida pela 

mãe, mas isso não aconteceu, conforme ela mesma revela. Apoiada nos estudos de Fanon 

(1983, p. 189), sobre o reconhecimento de uma cultura por outra, de um povo por outro, 

assinalamos que:  

O homem só é humano na medida em que ele quer se impor a um outro 
homem, a fim de ser reconhecido por ele. Enquanto ele não é efetivamente 
reconhecido pelo outro, é este outro que permanece o tema de sua ação. É 
deste outro, é do reconhecimento por este outro, que dependem seu valor e 
sua realidade humana. É neste outro que se condensa o sentido de sua vida.  

Com efeito, o tio da professora Luiza aparece como a figura central desse 

reconhecimento, ocupando a lacuna deixada pela mãe. 

Nas passagens que se seguem, a professora traça como que um perfil da mãe, para 

talvez procurar entender porque elas se distanciavam. Ela fala de como a mãe trata as pessoas 

que trabalham como empregadas domésticas, fazendo uma alusão direta à relação senhor e 

escravo. Nos relatos que se seguem a entrevistada constrói um retrato da mãe, mostrando 

algumas atitudes que ela rejeita, da mesma forma como ela trouxe o que chamou de atitudes 

afirmativas do tio. 

[...] a mamãe não consegue ter empregada porque ela só compreende 
empregada como escrava. Ela não tem nenhuma possibilidade de relação. 
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Eu digo: “Mã,e a senhora já assinou a carteira da sua empregada?” “Eu 
não vou assinar a carteira de ninguém!”  

Nesse outro trecho, Luiza fala de uma preocupação da mãe com a resposta social a 

sua demanda de reconhecimento, de como as filhas precisam aparecer em público, de procurar 

mostrar uma linhagem, uma estirpe, de valorização do lado branco da família. 

Então assim, a família, a segunda geração dos Veloso, eles vão 
branqueando. É interessante dizer a segunda geração dos Veloso porque lá 
em casa tem um pouco isso: você é um “Veloso!” Pires é o nome do meu 
pai. Normalmente se diz o do pai né, mas a mamãe sempre impôs que nós 
somos um “Veloso!” “Olhe, cuidado! Olha o comportamento no clube! 
Lembre-se que você é um Veloso!” A gente saía pras festas ouvindo isso...  

É interessante perceber que na vida adulta, quando a professora pode enfim se 

libertar das relações familiares mais próximas, ela procurou o lado negro da família, ou seja, 

do tio mais próximo. Para ela, a mãe e a irmã brancas eram as “donas de tudo”. Mãe e irmã 

brancas reproduziam no espaço familiar, por assim dizer, uma estrutura social mais 

abrangente com os mesmos referenciais de poder próprios das relações sociais de dominação 

de uma classe sobre outra.  

A estratégia de enfrentamento dessa situação foi exatamente buscar um lugar onde 

podia se sentir parte, e parte semelhante e reconhecida. Na casa de seu tio, aquilo que ela mais 

valorizava que era poder continuar estudando, e também poder sentir-se negra sem se negar, 

era algo que estava afirmado por todos, e que a deixava como que aliviada e à vontade. Nesse 

trecho ela faz uma crítica ao comportamento da irmã, pois não cultiva os mesmos valores que 

ela. Compara esta irmã a um personagem de novela da TV Globo, que vive de aparências. Ela 

mostra fotos de família, enquanto continua seu discurso: 

Aqui, a minha irmã mais nova, ela não tinha nascido nessa foto. Quando a 
gente tirou essa foto eu tinha 2 anos e ela nasceu 4 anos depois de mim, né. 
Essa, ela é a cópia xérox da minha mãe autenticada, inclusive comigo. Ela 
tinha muito essas coisas: você não é minha irmã... Você botaram numa 
caixa de sapato aqui na porta. Botaram você aqui, e a mamãe pegou você 
pra criar... Eu chorava de me acabar quando era pequena, acreditando 
nisso... Essa branquinha... (mostra a foto) Ela era totalmente branca, ela é 
totalmente branca! Ela faz o que quer, ela é a dona, ela é a Melissa Cadori, 
ela é Melissa Cadori! Se olhar pra Melissa Cadori e ela, é a mesma coisa 
entendeu? Só tem ela, para ela não tem não. (Grifamos). 

Nesse sentido, cabe muito bem a analogia feita por Fanon (1983, p. 124): “A família 

branca é depositária de uma determinada estrutura. A sociedade é, verdadeiramente, o 
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conjunto de famílias. A família é uma instituição mais abrangente: o grupo social ou nacional. 

Os pontos de referência são os mesmos.” 

Observa-se no trecho abaixo que ela traz um dado que mostra como esta irmã, não 

conseguiu se separar da mãe. Luiza diz que a irmã é totalmente branca, que “[...] ela é a dona, 

que sempre teve tudo o que quis, porque a mãe fez todos os gostos dela.” Luiza precisou 

descobrir com quais armas lutar contra esse poder branco dentro de sua própria casa, dentro 

de sua própria família, e esse poder exercido sobre ela vinha da figura materna, que em geral 

aparece nas famílias, com uma forte representação de afeto e que no caso dela, parece ter sido 

negado. O poder materno de uma mãe branca, aliado ao de uma irmã “totalmente branca”, 

representava aquilo contra qual ela precisou lutar. 

Eh, ela vive com a mamãe. Ela é solteira, né... Então, mas ela sempre teve 
tudo o que ela quis! Mamãe sempre fez os gostos dela e eu tinha muita 
dificuldade porque eu era a mais próxima... Nós sempre tivemos uma 
relação... (Grifamos). 

Luiza declara ter um irmão que também apresenta um comportamento muito racista, 

mas a relação antagônica forte se evidenciou entre ela, a irmã, e a mãe. Dessa forma eles 

construíram uma relação de amizade, apesar de ouvir do irmão palavras com imagens 

depreciativas de pessoas negras, mas ela não registra como algo que lhe viesse a mexer com 

sentimentos mais profundos. Mas revela que o irmão rejeitou a filha que nasceu com a mesma 

cor dela. Não deixa de ser a negação de uma pessoa, do corpo dessa pessoa, espécie de 

invólucro de sua identidade, e que indiretamente também lhe dizia respeito.  

Pedro é muito meu amigo, eh, mas Pedro é muito racista como mamãe. Dele 
eu ouvi as piores coisas sobre negro... Ele tem uma única filha e a filha dele 
casou com um negro. Ele quase morre! A neta dele é da minha cor... Pedro 
tinha assim um desprezo! Era uma sub-raça! Preto era uma sub-raça pra 
Pedro... Aí quando a filha casou com um preto foi dureza, foi dureza... 

A esse respeito, Sodré (1999, p. 262) fala que “[...] o afeto capaz de levar à abolição 

do racismo é o sentimento (visão e ação) que abole a distância ontológica (psíquica e 

territorial) entre o Mesmo e o Outro.” Podemos levar essa análise para os vários níveis de 

relações sociais, limitados diante da forma como os próprios homens constituem formas de 

opressão. Para Costa (1984), a identidade do sujeito depende, em grande medida, da relação 

que ele cria com o corpo. A imagem ou enunciado identificatório que o sujeito tem de si estão 

baseados na experiência de dor, prazer ou desprazer que o corpo obriga-lhe a sentir e a pensar. 
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2.5 Atenuamento do preconceito racial e o pertencimento a uma classe 
privilegiada 

“A minha família não sofreu preconceitos, porque eu vinha de uma família de classe alta.” 

No trecho abaixo o professor Viana traz a origem da família como quem faz uma 

viagem, começando por Portugal, se estendendo pelo Nordeste do Brasil e chegando ao 

Ceará. Ele fala de forma romântica, com respeito e orgulho de pertencer a esta linhagem 

familiar, mas disse que sempre procurou não divulgar isso, me pedindo para manter essa 

informação em segredo: 

O meu histórico familiar... A minha família veio de Portugal, veio vindo por 
Pernambuco, Exu, Crato, Messejana, proclama a República, com D. 
Bárbara de Alencar... Cria uma mitologia em Messejana... A Iracema que 
ama um guerreiro branco... O José Martiniano de Alencar... A família é de 
raiz nobre rural... É assim... se olharmos as árvores pelas folhas e não 
vemos as raízes... Quem esquece as raízes, fenece... A nossa cor, o nosso 
DNA está nas favelas, nas tribos. É a América profunda, o Continente 
Profundo [...].  

É oportuno mencionar que o professor Viana fala de forma rápida, fluente e não 

permitiu que eu gravasse a entrevista, de modo que não foi fácil registrar sua narrativa 

completa. Ademais ele tem um bom conhecimento da história política do Brasil e dos países 

onde morou, militou no Partido Comunista e trabalhou como professor universitário. Quando 

perguntamos se lembrava de experiências com preconceito na família ele respondeu 

prontamente: 

A minha família não sofreu preconceitos  porque eu vinha de uma família de 
classe alta. Nós fomos contra o colonialismo português. O que fizeram? 
Mataram o filho da Bárbara de Alencar, o Tristão de Ataíde. Somos filhos 
de portugueses. A Maria Luiza, minha mãe, filha de família rica, foi colega 
da Raquel de Queiroz, foi oradora da turma. Maria Luiza foi uma líder! A 
história da família segue uma luta social, segue a teologia da libertação. 
Entra na Coluna Prestes. Meu irmão foi militante comunista, conheceu seu 
pai, que foi um militante sério. Tínhamos uma visão marxista cristã... Fui 
discriminado mais pela ideologia do que pela cor da pele... Minha mãe 
dizia: não se reprova um menino pobre. Minha família tinha poder 
econômico e político...  

Em outro segmento da sua narrativa o professor registra um sentimento forte de 

pertencimento à sua família, de se sentir bem integrado como parte dessa família que traz no 
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sangue, momentos da história registrados até por eles mesmos. Nesse relato, ele fala muito 

sério, mostrando as contradições político-ideológicas existentes no quadro histórico familiar: 

 Somos solidários em família, mesmo com divergências. No túmulo da 
família tem: Humberto de Alencar Castelo Branco... Bárbara de Alencar, 
Tristão de Ataíde... 

2.6 Pobreza e adultização precoce 

“Eu assumi muitas responsabilidades, tirar água, cuidar do quintal, fechar as portas, 
dormir mais tarde, acordar mais cedo.” 

O professor Telles construiu carreira profissional brilhante o que começou a ser 

esboçada aos 10 anos quando já demonstrava muita autonomia em relação aos demais colegas 

de sua idade. Ele parece ter percepção pessoal tangencial do racismo, uma vez que não 

registra com clareza experiências com discriminação racial vividas no contexto familiar. 

Embora as experiências não sejam lembradas com facilidade, o registro de discriminação está 

expresso na situação de pobreza vivida na infância e adolescência. Conforme ele mesmo 

descreve seu perfil fenotípico: é índio, pele escura avermelhada, olhos repuxados e cabelos 

lisos. Logo nos primeiros trechos de sua narrativa lembra-se dos pais:  

Eu tinha 9 anos, 10 anos e desde pequeno eu acompanhei a relação do 
papai e da mamãe. Uma relação conflituosa. Papai bebia muito. Como 
carpinteiro, papai ajeitava móveis. Então o papai tinha momentos que ele 
passava um período bem, e depois ele mergulhava na bebida, na cachaça. E 
aí separou, foi viver no Henrique Jorge, João Arruda para ser mais 
específico.  

A imagem que o professor parece querer deixar claro de si mesmo dessa fase de sua 

vida é da responsabilidade assumida por ele em consequência da falta do pai e também pela 

situação de pobreza em que a família se encontrava na época. Ele fala isso com certa vaidade 

e ao mesmo tempo com pesar, por não ter vivido o tempo da infância e adolescência seguindo 

um percurso típico de desenvolvimento das dimensões que caracterizam o humano: 

Porque eu era o único homem da família, eram cinco irmãs, entendeu? [...] 
Eu assumi muitas responsabilidades, tirar água, cuidar do quintal, fechar as 
portas, dormir mais tarde, acordar mais cedo, então isso me forjou uma 
certa disciplina entendeu? Do ponto de vista do “home da casa”,  entendeu? 
Ah, você é o home da casa, você não pode fazer isso. Aí eu levava palmada 
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porque era o home da casa e faltava com a responsabilidade.  

2.7 Analfabetismo dos pais e o desejo de construção de uma trajetória 
diferente  

“Todos nós éramos de parcas letras... Meu pai era um pouco melhor, mas minha mãe era 
completamente analfabeta.” 

O professor Alceu não falou muito sobre sua família de origem, ele preferiu em sua 

narrativa, falar das suas experiências profissionais e muitas vezes eu precisei fazer 

intervenções. Pelo que ele registra, sua família era bem humilde, e logo cedo o encaminhou 

para um tipo de escola profissional destinada aos filhos da classe trabalhadora, aos 

reconhecidamente mais pobres. A idade um pouco avançada não lhe roubou a lucidez, 

apresentando poucas falhas de memória ao buscar os fios de sua história, no entanto, a 

audição já aponta sinais próprios do tempo vivido. Quando perguntei sobre seus pais, ele 

mencionou aspectos relativos à condição de pobreza, e às preocupações com relação ao 

futuro, sem fazer alusão às questões raciais, o que denota um destaque ao preconceito de 

classe: 

Todos nós éramos de parcas letras... Meu pai era um pouco melhor, mas 
minha mãe era completamente analfabeta. Eu que ensinei minha mãe a 
assinar o nome praticamente... Um dia, a minha mãe sentada comigo e a 
minha irmã, a mais velha disse: “Você amanhã ou depois quer tentar 
medicina?” Disse a minha mãe: “leve esse menino para se inscrever, para 
se matricular, na, na, Escola de Aprendizes e Artífices lá de Aracaju...” Eu 
sou sergipano, né, conforme eu lhe disse... A minha irmã coitada, com seus 
próprios recursos, foi quem ajeitou meu cabelo... Deu uns toques lá, ajeitou, 
foi a cabeleireira que me deu um toque por isso [...]. 

No trecho abaixo fica clara a forma como a família procurou se proteger da condição 

de pobreza. A fé e a religiosidade foram as respostas imediatas. Já que a mãe não tinha como 

criar os filhos, entrega-lhes a outra mãe na tentativa de dar sentido a existência: 

Minha mãe me entregou a N. Senhora da Conceição. Era muito religiosa, 
rezava muito para mim, eu também rezava muito, ainda hoje rezo para N. 
Senhora da Conceição para me proteger, para me orientar na vida. Essa 
semana até carreguei mais nas orações, tô precisando dum auxílio, não 
para mim, mas para outra pessoa, uma sobrinha minha que não tem para 
onde ir, tem muita dificuldade, muitas mesmo, para ver se N. Sra. descobre 
uma porta para ela passar para poder seguir a vida.  
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A pessoa da família que lhe serviu de exemplo para seguir estudando foi sua irmã 

mais velha. Ele explica que essa irmã lia muito e por isso parecia uma “fidalga”, e aqui 

novamente se estabelece a relação escolarização e formação social e identitária. Ao referir-se 

a irmã dessa forma, parece querer deixar claro que ela era fina, educada, intelectual, com 

características que nem pareciam ser da sua família: 

[...] e em casa... era quem lia muito bem, quem me ensinava... era uma 
fidalga mesmo! [...] me ensinava muito, nem sabia disso, me ensinava muito 
[...]. E me lembro até que eu li Coração de Criança, e [...] etc. outros livros 
mais da época, né. (Grifamos). 

A palavra “fidalgo” quer dizer “filho de algo”, que tem berço, boa origem, e foi 

durante algum tempo empregada para designar pessoas refinadas, bem vestidas, elegantes, 

cultas, ou seja, aproximadas às características ditas brancas. No caso da irmã do professor, 

que tinha pais analfabetos, a irmã que lia bastante, e que lhe motivou a ler, para ele, era uma 

“fidalga mesmo!”. 

Em alguns momentos da entrevista, houve intervenções de sua atual esposa, muito 

branca, que disse para ele em tom amoroso: “Ele vem de nível de pobreza muito grande, ficou 

órfão aos dois anos e essa mãe ficou só [...]. O que essa mulher não passou para criar os 

filhos! Negra, analfabeta!” O professor Alceu respondeu para ela: “Ela é meus olhos, lê para 

mim.” Ela então continua o diálogo: “Ele é o marido que toda mulher pediu a Deus, 

inteligente, educado. Cê acredita que ainda hoje, nos já temos seis anos de casado, e ele 

ainda me pede licença pra sair do gabinete dele de trabalho quando eu tô lá?” 

2.8 O sentido de pertencimento racial desde a infância e a postura diante do 
racismo 

“Então eu sempre cresci dentro já de uma ação afirmativa.” 

Na trajetória do professor Gérson o preconceito, o racismo, a discriminação sempre 

foram tematizados em família numa infância e adolescência construídas dentro do movimento 

negro, tendo pai e mãe como exemplos na militância política e intelectual. O sentido de 

pertencimento racial em família, e a sua elaboração refinada junto com grandes nomes da 

história do movimento negro se constituíram como a base para a construção da sua identidade 
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ao longo de sua trajetória. A convivência com intelectuais do movimento negro do porte de 

Solano Trindade e José Correa Leite desde a infância, assim como a participação em 

movimentos negros culturais abriram oportunidades de aprendizado em diversas áreas. 

Quando fala de experiências familiares ele assim explica: 

Minha mãe era professora primária. Minha mãe era professora primária e 
no tempo em que as professoras primárias em São Paulo tinham um salário 
razoável. Bom, então ela só trabalhava em um período. Dava aulas sempre 
para primeiros anos masculinos, e por ela dar aula para primeiros anos 
masculinos, ela dava aula numa escola que é uma escola classe média 
Marechal Floriano que fica no bairro da Vila Mariana. Só que, perto dessa 
escola tinha uma favela, que na época era a maior favela de São Paulo. 
Então, metade da sala de aula da minha mãe era de pessoas que vinham da 
favela né, e minha mãe era uma das professoras que conseguia um resultado 
bom, tanto para os alunos da favela como os da classe média. O que é que 
ela fazia? Ela dava aula num período e no outro período ela trazia sempre 
cinco ou seis alunos, desses alunos da favela para dar aula em casa. Então 
eu sempre cresci eh dentro já de uma ação afirmativa (risos).  

É oportuno ressaltar que Fernandes (1965) proferiu discurso em homenagem a José 

Correa Leite, confirmando o destaque que o professor Gérson deu a essa figura do movimento 

negro na Câmara dos Deputados, em 20 de março de 1989, dizendo de início:  

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados: em nome do Partido dos 
Trabalhadores, desejo fazer aqui uma homenagem à memória de José Correa 
Leite, homem de origem humilde, batalhador negro, que foi um dos 
pioneiros dos movimentos sociais que se organizaram em São Paulo para 
desmascarar a situação em que ali viviam negros e mulatos. José Correa 
Leite, juntamente com Jaime Aguiar, Arlindo Veiga dos Santos, Raul 
Joviano do Amaral e muitos outros, representando várias tendências do 
Movimento Negro, fundaram um jornal muito importante chamado Clarim 
da Alvorada, que tocou para o Brasil o sinal de que os negros, em São Paulo, 
desejavam a segunda Abolição. (FERNANDES, 1965, PÁG. 23). 

Desde o início de sua narrativa o professor se mostra muito tranquilo e muito à 

vontade para falar de si e dos seus pais como pessoas por quem ele demonstra muito respeito. 

Seu relato por vezes se confunde com alguns momentos da história do movimento negro. No 

fragmento acima, ele dá exemplo de como sua mãe livrou, por assim dizer, salvou crianças 

nordestinas pobres e negras de uma grande favela de São Paulo, do sofrimento da evasão e da 

repetência escolar. Ele chama a atenção para a mãe na educação daqueles meninos, 

considerando esta atividade operada por ela como uma ação afirmativa. 

Com efeito, não é à toa, que o professor hoje seja um militante dos direitos dos 

afrodescendentes, uma vez que a família sempre foi um exemplo de afirmação desses direitos. 
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Ele prossegue em sua narrativa das trajetórias familiares, trazendo a figura dos pais como o 

centro das lembranças de infância, onde educação, cultura e política são focos do cotidiano de 

suas trajetórias. 

A totalidade desses alunos da favela eram negros. Eram negros e 
nordestinos que migraram pra São Paulo né, e minha mãe fazia um trabalho 
eh voluntário de fazer com que essas crianças também acompanhassem a 
escola. Então eu cresci no núcleo também de uma militância política muito 
grande. Meu pai era da Associação Cultural do Negro e a minha mãe 
também era da Associação Cultural do Negro. Eram pessoas sempre 
voltadas pra uma militância do movimento negro, militância essa que tinha 
um contato muito grande com a esquerda, mesmo dentro dos movimentos de 
esquerda, dos grupos negros que não se diziam como grupos negros, mas 
eram da mesma “mente do grupo negro”.  

As ações afirmativas como políticas públicas vêm sendo discutidas e implementadas 

em muitos países, nos últimos anos, no entanto, muitas ações afirmativas são realizadas por 

várias pessoas e instituições, quando estas trabalham com o que alguns autores chamam de 

discriminação positiva, ou seja, quando algum tipo de trabalho é realizado no sentido de 

reparar danos históricos que levaram algumas populações a se encontrarem em situação de 

grande desvantagem em relação a outras. Nesse sentido é oportuna a observação do professor 

sobre a iniciativa de sua mãe. 

No fragmento de narrativa acima, ele aponta as contradições dos movimentos 

políticos de negros que não se reconheciam como negros, mas parece querer considerar a 

importância de uma ação política conjunta pelos objetivos dos grupos que eram convergentes, 

mesmo sem a consciência da negritude em todos os movimentos da época. 

No trecho destacado a seguir, o professor traz como exemplo a importância de um 

trabalho político conjunto com Solano Trindade, figura fundamental em qualquer trabalho que 

resgate a memória e a história dos movimentos negros políticos e culturais no Brasil. O 

professor demonstra em sua narrativa parecer se sentir um privilegiado por ter convivido no 

seu cotidiano desde a mais tenra idade com personagens tão importantes dessa história que é a 

dele mesma.  

Vale notar que o professor sente-se integrado, atuante, com um sentido de 

pertencimento racial que difere dos demais entrevistados, que elaboram um tornar-se negro de 

difícil construção por terem precisado de grande esforço para elaborar uma construção 

identitária. O professor traz à tona e com desenvoltura, lembranças dos representantes deste 

movimento: 
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O que eu mais lembro da minha infância era o grupo do Solano Trindade 
Ferreira, meu pai era amigo do Solano e tudo, e o Solano fazia um trabalho 
que era o movimento da cultura, então a gente ia a Embu, ia a Ferreira, ia a 
Praça da República e até a locais que o Solano reunia um grupo dele. E 
interessante é que meu pai era fundamentalmente de movimento negro, foi 
presidente da Associação Cultural do Negro e o Solano não era do 
movimento negro, ele era do movimento popular operário né, um teatro que 
tinha na Associação Cultural do Negro [...].  

É interessante observar outro intelectual negro como o professor Gérson falando de 

experiências semelhantes, confirmando o seu envolvimento familiar com o movimento negro 

paulista. O professor e historiador Joel Rufino dos Santos foi professor nos anos 60/70 em 

São Paulo e em entrevista concedida à pesquisadora e bióloga negra Rosa Andrade, diz a 

respeito das entidades negras de São Paulo dos finais dos anos 60, início de 1970 que:  

O Movimento Negro Unificado explode nos anos 70. O que havia antes era 
um movimento cultural de negros, as associações eram mais para recreação e 
autodefesa. Como a do saudoso Solano Trindade – o poeta da resistência 
negra por excelência, em Embu, escolas de samba, instituições como o 
Aristocrata para encontros sociais. (SANTOS, 2002, p. 93).  

Nesse fragmento, Gérson novamente faz menção aos intelectuais que construíram o 

pensamento negro em alguns momentos da história, sobretudo no que diz respeito às relações 

de raça, classe e mobilidade social no Brasil. Ele faz questão de destacar a importância do 

conhecimento e da leitura, e de uma leitura de qualidade, independente de ser ou não um 

intelectual da academia.  

Consideramos importante no que diz respeito à construção de uma identidade negra 

consciente desde a infância, como foi o percurso identitário do professor, ter como espelho os 

próprios pais, sobretudo a mãe, numa sociedade em que as mulheres negras ainda hoje se 

constituem um segmento colocado à margem. A mãe do professor aparece como militante que 

alcançou destaque no movimento, pois escrever no Jornal Clarim da Alvorada confere 

destacado status no meio negro da época, e hoje ainda tem grande repercussão nos trabalhos 

que resgatam a memória e a história do movimento negro. Vejamos o relato do professor: 

Outra coisa que eu vi é uma cultura muito letrada, a cultura da minha 
infância e todos os amigos do meu pai eram intelectuais, desde intelectuais 
do movimento negro como o senhor Correa Leite, pessoas que inclusive 
passaram para a história e estão presente em livros e tudo como intelectuais 
também ligados ao mundo universitário, e intelectuais como Florestan 
Fernandes, Otávio Ianni, Roger Bastide. Todas essas pessoas eu conheci ou 
em casa, ou na casa de amigos do meu pai. Então era um mundo! Meu pai 
tinha uma biblioteca espetacular! Eh, meu pai lia e estudava muito! Eu acho 
que eu imitava certa situação. Então é isso. Meu pai, por exemplo, tinha 
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uma leitura espetacular, eu não tenho a metade da leitura que meu pai 
tinha. Mesmo sendo professor universitário, meu pai não era professor 
universitário, mas lia muito e debatia muito! E tinha essa coisa de, da vida 
intelectual que a minha mãe também acompanhava. Minha mãe eh escreveu 
em jornais no passado como o Clarim da Alvorada. 

Correa Leite (2007) que foi um dos militantes do movimento negros escrevia no 

famoso jornal “O Clarim da Alvorada.” Seu depoimento foi publicado numa passagem de 

suas narrativas. Ele diz a respeito das diversas formas como o preconceito se apresenta, que é 

necessário ter consciência, estar atento sobre as sutilezas dessas situações: “Quando um 

branco dava um sorriso para o negro, o negro tinha que aceitar aquilo como um favor [...]. É 

um dos preconceitos mais safados que pode haver.” (p. 210). Ele diz algo interessante em 

relação a negros e mulatos:  

Nós, d’O Clarim d’Alvorada, incluíamos o mulato como negro. E a gente 
sabia que no Brasil, pela ética brasileira, o mulato sempre teve oportunidade 
de passar pro lado de lá e muitas vezes não ser molestado pela cor. Mas nós 
tínhamos aquela mesma ideia de que “deixou de ser branco é negro”. Apesar 
de ser um país mulato, como dizia Luiz Gama no poema “Bodarrada”, a 
ética não assumia isso. Eu nunca sofri no meio negro por ser mulato. Todos 
me tinham em conta de negro. (LEITE, 2007, p. 210). 

2.9 A importância de ser chamado pelo próprio nome 

“Quando eu era pequeno minha avó, mãe da minha mãe, extremamente preconceituosa, 
mas uma pessoa maravilhosa, ela me botou o apelido de nego, e eu fiquei com apelido de 
nego a minha infância inteira até eu me rebelar...” 

Quando iniciou sua narrativa o professor contou de uma forma muito bonita, assim 

como se tivesse certo carinho por essas lembranças, por aquele lugar da infância, mesmo 

falando de um tempo de pobreza e de dificuldades familiares. Considero que havia também no 

tom poético de sua narrativa, uma vontade talvez de amenizar, eufemizar a dor daquelas 

lembranças. Agora ele é uma espécie de observador de si mesmo, distanciado do vivido, e faz 

um retrato muito concreto de uma determinada geografia de Belém. Agora o professor, em 

seu gabinete, nesse lugar onde hoje ele experimenta um poder, fala dessa outra geografia, de 

uma casa insegura sobre as águas onde ele viveu a sua infância: 

Eu sou paraense. Nasci na periferia de Belém, num bairro bem pobre, eh 
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assim, num bairro onde as casas são de palafita, as ruas não são ruas, são 
estivas, ponte de madeira onde circula embaixo águas, o alagado, o mangue 
e por cima as pontes e as casas erguidas. Na época de cheia, sobe a maré e 
então as casas são todas elevadas e bate, e a gente fica circulando por 
aquele meio aquático assim [...]. 

O professor Fernando mantém um belo sorriso no rosto, mostrando-se jovial, alegre, 

e fala também de suas características fenotípicas e das de seus pais com certo carinho, 

parecendo gostar da sua cor, se orgulhar do resultado que a mistura fenotípica lhe conferiu. 

Um porte altivo, pele morena avermelhada e cabelos bem pretos e lisos. Vejamos sua própria 

descrição: 

Eu sou filho de mãe branca e de descendência portuguesa e pai negro... Eh, 
na verdade o meu pai, parte da família dele é negra, e outra parte da família 
dele é índio. Aquela cor bem cabocla da região amazônica e que deu essa 
cor vermelhinha pra mim [...].  

Fernando prossegue contando a história dos pais, e traz na voz e no sorriso um tom 

de brincadeira, como se contasse uma história engraçada, sobre a escolha da mãe branca em 

se “engraçar pelo negrinho” que é seu pai. E é justamente Fernando que vem a ser o filho que 

trouxe as características do pai. 

A minha mãe se engraçou pelo Aristides o negrinho lá do interior do Pará e 
aí eles acabaram naquela época, tendo que fugir, porque a família dela não 
queria, não queria que eles casassem, porque ele era negro, pobre e 
semianalfabeto. E aí fugiram os dois e a minha irmã mais velha nasceu... 
Que, aliás, é branca como a minha mãe. Se colocar ela do meu lado parece 
café-com-leite. É. E aí eu sou o segundo filho de cinco... Tem três irmãs. A 
mais velha e mais dois e ainda tem o caçula que é o Humberto. Eu sou o 
mais escuro de todos.  

Fernando construiu de forma determinada uma estratégia de enfrentamento diante de 

uma simples e comum depreciação de uma marca identitária que é o uso de apelido ao invés 

do chamamento de seu próprio nome. Quem cristalizou essa forma de identificação sua foi 

alguém da família por quem ele demonstrou uma grande estima. Fernando negou esse apelido, 

mesmo tendo afirmado o carinho por quem o atribuiu. Como poderia ignorar e não dar 

atenção à própria avó que, segundo ele, mesmo sendo extremamente preconceituosa, era 

também maravilhosa? O que pode significar isso para uma criança que tem nas figuras 

maternais um referencial de afeto e de respeito? Vejamos em sua fala: 

Eu sou, na verdade eu sou o único que, que puxou a cor do meu pai, né, as 
características dos outros se misturam todas! Mas a maioria deles é 
clarinho como a minha mãe, eh da família da minha mãe é um pessoal loiro, 
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um pessoal branco de olho verde, do olho azul, e eu nasci neguinho. Tanto é 
que, quando eu era pequeno minha avó, mãe da minha mãe, extremamente 
preconceituosa, mas uma pessoa maravilhosa, ela me botou o apelido de 
nêgo, e eu fiquei com apelido de nego a minha infância inteira até eu me 
rebelar na minha adolescência com quem me chamava de nêgo... Ah... Eu 
simplesmente ignorava! Eu não dava atenção, era como se não tivesse 
ouvindo, até que chamasse meu nome. Quando chamavam pelo nome aí eu 
atendia.  

Nesse capítulo buscamos examinar, a partir do discurso dos professores, como as 

relações experimentadas no contexto familiar influenciaram suas construções identitárias, 

evidenciando de que forma os professores entrevistados internalizaram o comportamento 

dominante na família e o externalizaram nas múltiplas relações nela originadas. Observa-se 

que é na família, enquanto agência socializadora, e na infância, enquanto fase exemplar do 

desenvolvimento do homem em suas múltiplas dimensões, que nossos sujeitos começam a 

construir uma imagem de si próprios através das relações parentais no cotidiano familiar. Tais 

imagens construídas no contexto “eu-nós”, no qual estão incluídos parentes mais próximos 

como pais, irmãos, tios, primos, configurando relações oriundas da dinâmica empreendida 

pela família, são elementos constituintes do sujeito em sua processualidade identitária.  

Nesse sentido, é oportuno questionar: Que tipo de tratamento a família costuma dar 

ás situações de discriminação externas á comunidade familiar? Como a família mesma trata 

as diferenças no seu ambiente interno? Que tipo de imagem de si mesmos nossos sujeitos 

construíram a partir das relações, sobretudo com as mães, as primeiras educadoras e de 

quem esperamos aceitação e reconhecimento? Vejamos o que assinala Costa (1983, p. 13) a 

esse respeito:  

As regras das identificações estruturantes são uma barreira contra a 
perpetuação desta posição originária da infância do homem. Acompanhando 
o desenvolvimento biológico da criança, elas permitem ao sujeito infantil o 
acesso a uma outra ordem do existente – a ordem da cultura – onde a palavra 
e desejo maternos não mais serão as únicas fontes de definição da verdade 
ou realidade de sua identidade. O dueto exclusivo entre a criança e a mãe é 
interrompido. Em primeiro lugar, pela presença do pai e, em seguida, pela 
presença dos pares, que serão todos os outros sujeitos exteriores à 
comunidade familiar.  

Os problemas internos às famílias são indissociáveis dos problemas externos a estas, 

ou seja, só se compreende o “dentro”, referindo-se ao “fora” e vice-versa. Elias (1994, p. 39) 

identifica que “[...] toda a maneira como o indivíduo se vê e se conduz em suas relações com 

os outros depende da estrutura da associação ou associações a respeito das quais ele aprende a 

dizer ‘nós’.”. O primeiro “nós” e o primeiro “eu” são apreendidos na família. Como os 
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processos de individualização e socialização caminham juntos e perfazem um todo 

indissociável, a infância, mormente em seus primeiros anos e a adolescência são fases do 

desenvolvimento nas quais o indivíduo apreende a base de todo o seu conhecimento futuro, 

sendo elementos fundamentais para o que este venha a construir.  

Alguns de nós, antes mesmo de nascermos, já temos um nome, roupas com o jeito e 

as cores que os pais já acham parecidos conosco, um quarto com objetos que já são “a nossa 

cara” e quantos de nós recebemos o nome de alguém querido, ou importante, que já teve uma 

história na família? Enfim, são muitas as projeções feitas pela família, desde o momento em 

que se planeja o nascimento do filho, especialmente, em famílias cujas condições 

socioeconômicas, afetivas e culturais possibilitam pensar no filho que vai nascer em meio a 

várias perspectivas do vir-a-ser. 

No caso de grupos socialmente discriminados, a família pode se constituir como um 

lugar de proteção, de silenciamento e negação dos preconceitos, uma vez que esta, em geral, 

tende a proteger os filhos crianças e adolescentes das possíveis experiências com todo e 

qualquer tipo de preconceito, mascarando situações discriminatórias da forma como melhor 

lhes convier e for possível.  

Essa redoma de proteção familiar é insustentável, se pensarmos no que diz Elias 

(1994) a respeito da ideia de sociedade, considerando que esta opera em seu movimento uma 

“ordem invisível” da qual somos parte e ao mesmo tempo podemos dizer que também somos 

o todo. Isto é, quando nos referimos a um, é exatamente com reflexo no outro. Com efeito, o 

que é o ser social, senão um ser de relações constituídas pelo conjunto dos homens?  

Desse modo, as crianças, não estão livres da discriminação de seus pares, por mais 

que seus pais tentem lhes proteger de situações nas quais o preconceito é candente. Nesse 

sentido seguimos o pensamento de Guimarães (2005, p. 11) em seus estudos sobre relações 

raciais, nos quais destaca associações preconceituosas que compõem o duo cor e raça: 

O preconceito de cor ou de raça tem geralmente como alvo o “negro”, o 
“preto”, o “amarelo”, o “pardo’ ou o “vermelho” (pele vermelha), 
dificilmente o “branco”. Por quê? Alguns responderiam que a dualidade 
primária é branco/preto, claro/escuro, dia/noite; que em toda parte, em todos 
os tempos, o branco sempre simbolizou as virtudes e o bem, enquanto o 
negro significou o seu contrário – o sinistro, o mal, os defeitos.  

Os duetos branco-bom e negro-mal são engendrados por uma concepção 

naturalizante e preconceituosa de homem, distante, portanto, da concepção histórica de 
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homem que defende o processo de identificações sucessivas pelas quais o homem passa ao 

longo de sua existência. Como são discursos e atitudes cotidianamente presentes na relação 

“dentro” e “fora”, “eu-nós” configuradas no interior da família e nas relações sociais mais 

amplas, é possível que crianças negras venham a internalizar características negativas que lhes 

são atribuídas, o que se revela como uma violência contra seu próprio corpo. Goffman (1998, 

p. 42) assegura que: 

O momento crítico na vida do indivíduo protegido, aquele em que o círculo 
doméstico não pode mais protegê-lo, varia segundo a classe social, lugar de 
residência e tipo de estigma, mas, em cada caso, a sua aparição dará origem 
a uma experiência moral. Assim frequentemente se assinala o ingresso na 
escola pública como a ocasião para a aprendizagem do estigma, experiência 
que às vezes se produz de maneira precipitada no primeiro dia de aula. 

Mesmo sabendo que não se transpõem as características da família de forma idêntica 

à sociedade, ou do indivíduo ao coletivo, podemos afirmar, guardando-se as devidas 

proporções, de acordo com Fanon (1983, p. 124) que “[...] a sociedade é, verdadeiramente, o 

conjunto de família. A família é uma instituição que anuncia uma instituição mais abrangente: 

o grupo social ou nacional. Os pontos de referencia permanecem os mesmos.” No rastro do 

pensamento do autor, pode-se então assinalar que a família, ao mesmo tempo em que protege, 

pode favorecer o constructo de preconceitos entre os próprios membros.  

Com efeito, muitas vezes os membros da família nem têm consciência de que sua 

dinâmica pode propiciar tal situação. Alguns comportamentos e posturas diante dos 

preconceitos assimilados na família durante a infância e adolescência são superados, mantidos 

ou reforçados, elaborados de forma racional ou não, e outros perduram pela vida adulta. A 

família pode projetar um futuro para os filhos de acordo com as mais diversas exigências 

sociais, e em geral os filhos são como que impelidos a responder ou não, aos desejos que os 

pais projetam para eles. Na infância e na adolescência em meio às relações em família 

adquirimos ou não uma base de autoconfiança para respondermos às exigências das novas 

relações que vamos experimentar. 

De acordo com Elias (1994, p. 105):  

Com a crescente especialização das sociedades, a trajetória do indivíduo a 
caminho de se tornar uma pessoa autoconfiante e autônoma torna-se mais 
longa e complicada. Aumentam as exigências feitas a seu autocontrole 
consciente e inconsciente.  
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É verdade que as respostas que damos, convergem para, ou divergem dessa projeção 

familiar. É o que se pode observar nas histórias narradas pelos professores, nas quais 

percebemos nuances de vários ângulos dessa rede de relações, sobretudo aquelas que dizem 

respeito às identificações de raça, classe, gênero elaboradas pelos professores. Conforme 

assevera Sodré (1999, p. 141): 

Nenhum indivíduo dá conta de todas as circunstâncias de sua individuação. 
Isto é, não instrumentaliza racionalmente nem responde, no nível da plena 
consciência, por todo o conjunto de fatos reais que o constitui, mas pode 
sentir essas circunstâncias.  

No Brasil, acontece com crianças e jovens negros dentro da família, não raro, uma 

exigência de que se aproximem ao máximo de um perfil branco, que vai desde o jeito de se 

comportar em público, de se vestir, arrumar o cabelo, até a escolha do namorado(a), da 

profissão, dentre outras exigências. Para se manter dentro das exigências dessa estrutura, 

desse campo, vamos internalizando esse habitus42 familiar, essa “ordem invisível”, da qual 

fala Elias (1994).  

A discussão ora empreendida sobre a tentativa de crianças e jovens buscarem formar 

uma identidade socialmente aceita, pode ser fortalecida com Bourdieu (1980, p. 92), uma vez 

que o autor considera que “[...] todas essas pessoas compactuam com a conservação do que é 

produzido no campo, tendo interesse em conservar e a se conservar conservando.” Esta ordem 

invisível opera sem que as pessoas tenham consciência, esse habitus simplesmente vai se 

instalando, e funciona de tal forma que tendemos a satisfazer as exigências inscritas na 

estrutura, obedecendo às necessidades próprias de cada campo, no caso em foco, a família. 

O sentido de pertencimento racial pode ser compreendido primariamente nas 

relações familiares, no percurso empreendido de tornar-se negro, um jogo de força contínuo 

numa sociedade que nega e silencia o racismo e o preconceito. Percebe-se que o 

pertencimento racial se dá mais tardiamente e de forma mais contraditória que os de classe e 

gênero nas histórias dos professores, e é esse o aspecto da identidade que mais nos interessa. 

Mesmo adquirindo certo grau de autonomia na juventude, a estrutura que a família confere a 

cada um pode permitir ao indivíduo, maiores ou menores chances de escolha nas metas que 

                                                 
42 De acordo com Bourdieu (1980, p. 94), podemos compreender habitus como um “[...] sistema de disposições 
adquiridas pela aprendizagem implícita ou explícita que funciona como um sistema de esquemas geradores, é 
gerador de estratégias que podem ser objetivamente afins aos interesses objetivos de seus atores sem terem sido 
expressamente concebidos para esse fim.”  



 110

pretende alcançar. Segundo Elias (1994), todo indivíduo está preso a uma rede de funções que 

cada um desempenha em relação às outras pessoas. Nesse sentido, o autor afirma que: 

Por nascimento, o indivíduo está inserido num complexo funcional de 
estrutura bem definida; deve conformar-se a ele, moldar-se de acordo com 
ele e, talvez desenvolver-se mais, com base nele. A sua liberdade de escolha 
entre as funções preexistentes é bastante limitada. Depende largamente do 
ponto em que ele nasce e cresce nessa teia humana, das funções e da situação 
de seus pais e, em consonância com isso, da escolarização que recebe. 
(ELIAS, 1994, p. 21). 

Nessa teia humana de que fala Elias (1994) considera-se que ser negro, branco, 

mulato ou mestiço significa também uma “escolha”, através da qual o sujeito forma seu 

percurso identitário, podendo assim se autodenominar. Vale ressaltar que esta escolha é 

permeada por contradições, sendo efetivada ao longo da formação do homem, situado social e 

historicamente e é possível que estes momentos ocorram numa experiência minada de 

preconceito ou discriminação.  

Cada nova situação vivenciada sobre ser negro pode exigir, por conseguinte uma 

nova reflexão: podemos sair da condição de pobreza para outra classe, ou seguirmos uma 

outra orientação sexual ou de gênero, assim como também nas relações raciais 

experimentamos ser mais ou menos negros, dependendo de onde estamos, de com quem 

estamos nos comparando, ou de como a própria vida em sociedade estabelece esses valores: 

ser rico, pobre, preto, branco, mulher ou homem, em relação à quem, como e onde? Pode-se 

exemplificar essa compreensão com situações já vivenciadas apenas a título de 

esclarecimento. Se estivermos em um Estado ou país onde os valores culturais brancos são 

mais acentuados poderemos nos sentir mais ou menos negros, dependendo dos valores que 

cultivamos, ou seja, que indivíduos somos ou estamos e em qual coletivo.  

Sodré (1999, p. 139) assevera que socialização “[...] não significa a entrada do 

indivíduo pronto numa ordem ‘coletiva’ acabada. Socialização não é coletivização, mas a 

própria condição de constituição do indivíduo e do coletivo.” Como ilustração do aspecto 

teórico ora delineado, destaco uma situação por mim experimentada: vivi a experiência de ser 

patroa negra de empregadas domésticas brancas e pude perceber que em muitas ocasiões elas 

demonstraram ou quiseram demonstrar superioridade racial sobre mim.  

Esta relação é interessante de ser observada porque o sentimento de dominar ou não 

aparece de forma complexa. Eu, patroa negra, digo que a “minha” empregada branca cuida de 

minha casa e de meus filhos para que eu possa estudar, trabalhar, ir ao cinema, quando ela 
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mesma não pode cuidar dos próprios filhos. Ela empregada branca sente-se de alguma forma 

oprimida por ter uma patroa negra, ao mesmo tempo em que se sente superior a mim por usar 

roupas da moda semelhantes as que ela viu na novela, ou por ter um celular muito mais caro 

que o meu. Sente vergonha de aparecer em público comigo. Sempre ouvi delas algo do tipo: 

“Não vá pegar muito sol na praia não, porque a sua ‘qualidade’ já é muito escura”, ou ainda 

“Por que a senhora não vai a um salão ajeitar esse cabelo?” São situações aparentemente 

simples com as quais não lidamos bem, e por isso mesmo não fazemos nenhuma reflexão 

junto aos nossos filhos, nem em sala de aula com nossos alunos. O silêncio, em geral, é a 

resposta mais simples e mais comum.  

Trouxe o caso acima referido para demonstrar que o percurso identitário tem várias 

nuances contraditórias, com as quais o sujeito se depara cotidianamente. Santos (1995, p. 135) 

atesta que: “Quem pergunta pela sua identidade questiona as referências hegemônicas, mas, 

ao fazê-lo, coloca-se na posição de outro e, simultaneamente, numa situação de carência e por 

isso de subordinação.”  

Nesse caso do exemplo que trouxe, nos perguntamos nós duas sobre quem somos 

nesta relação patroa negra, empregada doméstica branca. Somos mulheres, trabalhadoras, 

mães, filhas, esposas, brancas, negras. Finalizando o trecho ilustrativo, destaco esse aspecto 

de seu discurso: “Ela me paga, ela tem dinheiro, mas eu sou branca.” De alguma forma ela 

opera com uma forma de poder que uma sociedade racista confere a quem é branco. 

Consideramos que cada indivíduo experimenta diversas formas de ir negociando, 

dando os contornos de sua existência nas relações cotidianas e vai se apropriando de um 

conhecimento que lhe possibilite maior autonomia, ou seja, o próprio indivíduo nas trocas 

sociais negocia o poder nessa rede de relações que chamamos de sociedade. O trabalho 

elaborado por cada indivíduo nesse reconhecer-se a si mesmo, leva a que este perceba em que 

contexto somos iguais ou diferentes e em que medidas e circunstâncias experimentamos as 

desigualdades. Ao discutir a negação da pessoa em situações de discriminação, Sodré (1999, 

p. 140) assinala que:  

Em certos contextos discriminatórios, o sujeito pode ser reconhecido como 
indivíduo, mas não como pessoa. De fato, pessoa humana é a existência 
definida pela relação que liga uma individualidade a outra, pelo ingresso do 
indivíduo num universo relacional ou comunicacional organizado por 
condições canônicas de uso ou hábito. Podemos chamar esse universo de 
ética ou cultura: o estatuto da pessoa é, portanto, de natureza metafísica – 
dado pelos costumes, pelas crenças, pelas leis, pelo espírito. O homem nasce 
indivíduo, mas se torna pessoa. 
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Acredita-se que, alguma percepção e reflexão sobre experiências com preconceito, 

discriminação ou racismo pode levar a que negros(as) possam vir a empreender algum esforço 

no sentido da compreensão de sua própria identidade, no sentido de que tipo de pessoa 

possam ser ou vir a ser. Certas experiências podem adquirir relevância e ter impactos sobre a 

personalidade, e outras permanecem como lembranças superficiais sem maior significado. 

Alguns não despertarão ressonância sentimental alguma, outros estarão carregados de afetos 

positivos ou de rejeições e medos. É oportuno para essa compreensão o que diz Santos (1995, 

p. 135), quando afirma que identidades são identificações em curso, porque, mesmo aquelas 

que aparentam ser mais sólidas “[...] escondem negociações de sentido, jogos de polissemia, 

choques de temporalidades em constante processo de transformação.” 

Compreendendo identidade tal como Santos (1995), ou seja, como identificação em 

curso, buscamos nesse capítulo analisar esse tornar-se negro de que falamos com base nas 

relações construídas pelos(as) professores(as) entrevistados(as) em situações vividas em 

família, e na postura familiar diante dos preconceitos. É claro que existem outros tantos 

aspectos de como se processam construções identitárias, no entanto, o corpus dessa 

investigação se constitui do que explicitamos acima. Em nossas análises observamos cada um 

desses aspectos, enfocando para os fins dessa pesquisa e para esse capítulo as experiências 

vivenciadas por professores negros em relação a preconceito, discriminação e racismo na 

família e suas estratégias de enfrentamento, que conforme podemos observar, são construções 

ainda em curso. 

Fechando essa seção procederemos a seguir com as análises sobre as relações 

experimentadas na escola, espaço no qual o processo de socialização se mostra mais 

complexo, e onde se pode experimentar o processo de tornar-se negro sem a proteção da 

redoma familiar. 
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3 APRENDENDO A CONVIVER COM A DIFERENÇA: 
NEGOCIAÇÕES IDENTITÁRIAS 

3.1 Eufemização das experiências com preconceito: um mecanismo de 
defesa 

“Nunca fui impedido de jogar um jogo de futebol por ser negro, nunca fui impedido de 
brincar de alguma coisa por ser negro, isso aí não. Mas assim, brincadeiras sempre tinham. 
Essa coisa de xingar, né?”  

Percebemos ao longo de nossas entrevistas que tematizar sobre preconceito e racismo 

ainda é uma grande tabu na família, na escola, e na sociedade como um todo. Nós negros 

ainda encontramos dificuldades de pensar e elaborar sobre esses temas conosco mesmos, com 

nossos alunos, filhos, parentes, amigos e até conosco mesmos. Quando alguém levanta tais 

questionamentos logo se instala uma tensão, um medo de ferir alguém, de tocar em feridas 

não cicatrizadas, um constrangimento como se fosse realmente assunto proibido, para ser 

esquecido.  

O nosso primeiro entrevistado, o professor Francisco, parece preferir não dar 

importância aos insultos e xingamentos a ele dirigidos, repetindo uma postura já 

experimentada na família de origem. Daí a importância da família começar a falar sobre os 

preconceitos desde cedo. Por que eles existem? Quem tem o direito de xingar quem? Por que 

somos todos humanos e todos filhos de Deus e mesmo assim somos tão diferentes? Por que 

algumas diferenças são consideradas denotações de superioridade e outras de inferioridade? 

Os bebês já nascem preconceituosos? E por que aprendem ou não a sê-lo? Quem inventou os 

preconceitos? Todas essas perguntas podem instigar a reflexão de algumas crianças, e outras 

que nunca despertaram para temáticas como essas, passarão a pensar e, sobretudo, é possível 

que passem a falar para os pais sobre esses temas. Francisco afirma que sofreu preconceitos, 

embora estes não tenham chegado a se constituírem em discriminação, e dessa forma o 

professor parece não ter dado tanta importância às “brincadeiras de criança”, conforme 

podemos observar nesta afirmação: 

Bom, preconceito entre crianças sempre é assim, se dá no nível de insultos, 
né, de apelidos, de brincadeiras né? Nesse sentido, tentativas de 
ridicularizar de falar da cor da pele de modo assim jocoso, esse tipo de 
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coisa, né? Esse tipo de preconceito né? Mas por exemplo, nunca fui 
impedido de jogar um jogo de futebol por ser negro, nunca fui impedido de 
brincar de alguma coisa por ser negro, isso aí não. Mas assim, brincadeiras 
sempre tinham. Essa coisa de xingar, né? Quando tava com raiva, eram os 
insultos que normalmente se faz de nego véi e tal, insultos assim.  

O que pode levar uma pessoa que é atingida por insultos relacionados às suas 

características físicas a relevar, deixar por menos, ou até mesmo esquecer xingamentos que 

dizem respeito ao próprio corpo? A forma naturalizada como o racismo é tratado nas 

instituições nas suas mais diversas manifestações deixa a entender que é um comportamento 

social contra o qual as pessoas são impotentes por já se encontrar em tão cristalizado nas 

relações raciais no Brasil. Ora, para quê insistir em um tema sobre o qual as pessoas não se 

interessam, e consideram inexistente? Será que a sociedade é constituída assim mesmo, cada 

um já tem seu lugar? Resistir ao preconceito é tornar o racismo mais evidente e, portanto, 

mais forte? Este parece um grande tabu, tal como se discutir outros temas como sexualidade 

na adolescência, separação dos pais, a morte, entre outros. Esses temas, mesmo sendo tabus, 

pelo menos são aceitos como algo que acontece, que é real, mas o racismo, e o preconceito, as 

pessoas se negam a dizer que existe, ou que são preconceituosas ou racistas. Em pesquisa que 

desenvolvemos com jovens da escola pública, percebemos o quanto alguns diretores e 

professores faziam questão de afirmar coisas do tipo: “Não, aqui na nossa escola nós não 

temos esses comportamentos, porque ensinamos aos nossos alunos a saber tratar bem a 

qualquer um.” Notamos que nas respostas comumente aparecia uma expressão de 

paternalismo, de pena, de algo que denotava exclusão em relação a pobres, negros, portadores 

de deficiência física etc. Francisco lembra a postura de uma professora diante de uma situação 

de preconceito sofrida por ele, que considerou positiva, embora o assunto não tenha sido 

levado à reflexão com os alunos em sala da aula, de alguma forma houve uma intervenção que 

chamou atenção para o ocorrido: 

Eu lembro de uma coisa até positiva, né? Eu tenho assim uma lembrança, 
muito remota. Acho que eu era uma criança pequena, acho que eu devia ter 
uns 10 anos ou até menos, mas nesse dia alguém teria me ofendido assim 
racialmente e a professora, não me lembro se eu denunciei ou se a 
professora flagrou, mas a professora aplicou um bom sermão no menino que 
fez isso, entendeu?  

Muitas vezes os sermões apresentam por assim dizer, um sentido de proteger uma 

pessoa frágil, assim como também podem vir com forte carga moralista ou religiosa, 

encobrindo questões relacionadas à própria história, ao respeito às diferenças e à diversidade 

cultural. Os sermões, dependendo do seu tom, dos sentidos e significados, podem fazer da 
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pessoa ofendida um coitadinho, deixando este com as mesmas reservas e timidez que o 

impedem de usar a própria voz em sua autodefesa. Sabemos que as políticas e programas de 

ação afirmativa já vêm sendo discutidas e elaboradas desde o governo Fernando Henrique 

Cardoso, e que as Secretarias Especiais como a da Juventude, da Igualdade Racial, de 

Políticas para Mulheres, dentre outras vêm desenvolvendo trabalhos que trazem à tona uma 

reflexão mais profunda sobre os Direitos Humanos Universais e aqueles específicos que não 

podem deixar de contemplar a diversidade humana nas suas mais diferentes dimensões. A 

Secretaria de apoio à Diversidade (SECAD), ligada ao Ministério da Educação (MEC), por 

exemplo, tem buscado desenvolver programas de capacitação de professores da rede pública 

para que estes aprendam a lidar em sala de aula e fora dela como cidadãos capazes de 

perceberem o uno e o diverso que constituem os seres humanos, sobretudo as crianças, 

adolescentes e adultos, alunos com os quais eles lidam diretamente e diariamente. Há 

situações delicadas com as que professores e diretores precisam trabalhar, nas quais são 

necessárias habilidades técnicas, mas também, e sobretudo, sensibilidade e respeito. Para isso 

é necessário no mínimo que a escola conheça uma história mais completa e verdadeira sobre 

relações raciais no nosso país e no Ceará.  

3.2 Reconhecer-se negro(a) e as sutilezas do preconceito 

“Elas tentavam me magoar mesmo, elas me injustiçavam até. Mas eu não sabia, não 
notava que era porque eu era negra.” 

Para a professora Dandara, a percepção do preconceito veio tardiamente. O 

preconceito parece não ter sido tematizado em família, muito embora o pai tenha educado 

todos os filhos para o exercício da autonomia e da autoestima, conforme ela mesma declara: 

Então, na escola eu tive determinadas professoras que hoje depois de adulta 
eu vejo que elas tinham preconceito. Elas tentavam me magoar mesmo, elas 
me injustiçavam até. Mas eu não sabia, não notava que era porque eu era 
negra. Depois de grande foi que eu... “Ah!, Então aquela coisa que aquela 
professora fez comigo é por que eu era negra! Porque eu era a única negra 
da classe.” Ela me tratava de um jeito assim; me botava pro lado. Eu me 
lembro bem de uma professora do 3º ano primário do Instituto de Educação 
que ela me fez o diabo, mas eu não sabia que era por que eu era negra. 
Depois de grande é que eu fui perceber que aquela professora fez isso 
comigo porque eu era negra. Eu era a única negra da classe. 
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A percepção da negritude com tudo o que ela pode trazer de positivo, de consciência 

e amadurecimento de nossa atitude diante de nós mesmos e do outro, não acontece sem 

experiências dolorosas. Se estas não se apresentam logo na família, é na escola, em virtude da 

convivência com muitas crianças e adultos, e sem a proteção familiar, que podem se 

apresentar situações que nos colocarão diante do preconceito e da discriminação.  

O preconceito institucional pode se manifestar de forma implícita, sutil, de forma que 

as crianças, adolescentes e até adultos podem até perceber atitudes, comportamentos como: 

gestos, olhares de soslaio, risadinhas, meios sorrisos, cochichos, entre outras atitudes, mas 

ficam confusos sem entender se certas sutilezas se tratam mesmo de preconceito ou não. Na 

pesquisa que realizamos no mestrado, uma jovem negra cotista da UnB relatou certa vez em 

que foi apresentar-se para pleitear um emprego, na hora da entrevista, o entrevistador olhou 

para ela, como que examinando sua aparência, pediu um instante, se afastou um pouco, 

falando baixinho com alguém. Ela percebeu que tinha alguma coisa a ver com a sua cor, pois 

o trabalho era de atendimento ao público. Em instituições educadoras como a escola, espera-

se que a atitude seja diferente, e que o combate a qualquer tipo de preconceito seja um 

compromisso de todos. Mas sabemos que algumas vezes a escola, além de não saber lidar 

com determinadas situações, vai além da omissão e ela própria produz situações de racismo, 

discriminação e preconceito. 

As reflexões que fazemos dessas situações, quando somos as vítimas diretas, vão se 

dando com o tempo. Algumas vezes se torna até mais fácil buscar esquecer. A professora 

Dandara conta aqui um episódio que lhe ocorreu quando ela já era professora de arte, ainda 

bem jovem: 

Nesse dia eu tava com um professor, e ele me pediu desculpa porque ele 
anarquizou com os negros! Todos os colegas que estavam na sala ficaram 
calados. Eu fui a única que disse: eu tenho vergonha de ter um professor 
igual a você, ter um colega igual a você! Todos ficaram calados, ninguém 
levantou a mão, ninguém levantou o olho nem pra começar a discutir essa 
questão. Ninguém! 

Essa outra situação que a professora traz, pode parecer muito simples, mas como é 

muito frequente acontecer, sem dúvida, pode se constituir um bom motivo para se iniciar uma 

reflexão na escola. Por que as pessoas preferem silenciar? Nesse caso é o professor que está 

ditando a sua visão de mundo, e a forma como percebe a diversidade humana, e os valores 

atribuídos às pessoas negras. Em geral os alunos não querem entrar em confronto com o que 

pensa o professor em sala de aula por este representar uma autoridade, para não ser 
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“marcado” pelo professor, por acreditar que nunca darão razão ao aluno, e assim por essas ou 

outras razões semelhantes, episódios como esse são silenciados. 

A seguir podemos perceber no relato de Dandara como uma outra faceta do racismo 

se manifesta. Diz respeito à ditadura da forma, da beleza, da estética do momento, da moda 

contemporânea, do jogo inteligente da mídia para garantir o consumo. Em geral a preferência 

dos jovens é pela cor branca, alta estatura, cabelos lisos e louros, olhos azuis, sugestionados 

que são pelas imagens mediáticas. Aqueles que escolhem um padrão diferente podem se 

expor à ridicularização dos colegas. Por que hoje pensamos identidade nos remetendo quase 

sempre à dimensão da corporeidade num sentido muito mais estético que político? O que 

pode ter favorecido esta postura? O que pode ter havido para que tantos pesquisadores negros 

se interessem pelas raças negras com foco no que é externo em detrimento da consciência? Há 

interesse pelos tecidos étnicos, colares e outros acessórios indumentários. Em seminários, 

congressos, encontros, é bem possível que o comparecimento às oficinas de moda, acessórios 

e cabelos negros seja maior que nas conferências que acontecem simultaneamente. Será que 

uma estética negra é suficiente para uma consciência negra? Que consequências pode trazer 

essa redução para a compreensão e política da negritude?  

Sodré (1999) já atenta sobre isso quando denuncia o poder da mídia sobre os nossos 

desejos, nossos comportamentos. A mídia forma, transforma e deforma padrões éticos e 

estéticos tão fortemente, que se torna necessária uma vigilância sobre o seu poder. Não se 

trata de ser contra a tecnologia, nem contra a importância de uma beleza negra, mas sim de 

estarmos alertas para as imposições estéticas que terminam por se constituírem em uma outra 

espécie de violência diária dentro de nossas casas. A mídia desvirtua símbolos, e os banaliza, 

capitaliza bandeiras de luta dos movimentos sociais e os converte em moda descartável e fútil. 

É contra isso que temos de estar alertas. Carvalho (2007) muito bem denuncia esse tipo de 

imposição da mídia com a noção de descartabilidade. Essa mídia que sugere que a aparência é 

a sua identidade, ou seja, você é o que você pode consumir, e o que você consome é o sentido 

efêmero da moda. Carvalho (2007, p. 5) afirma que: 

Tudo é fulgaz, é eminentemente passageiro, para ser aproveitado e jogado 
fora. É a descartabilidade das mercadorias, é a descartabilidade dos 
trabalhadores supérfluos, é a descartabilidade das pessoas, é a 
descartabilidade de sentimentos e afetos. 

Assim como a mochila que usam, o tênis, e outros símbolos estéticos, o(a) 

parceiro(a) que escolhem também representa poder entre os jovens. A professora Dandara 
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sofreu esse constrangimento quando era uma jovem professora de jovens e teve como resposta 

o silêncio. Vejamos o que ela relata: 

Duas outras professoras que se aliaram à coordenadora que me chamou de 
negra, falaram pro meu namorado, como é que você namora com uma 
negra! Meu namorado era branco. Eu levei isso pra uma reunião de 
professores. Uma simples comunicação. Ninguém levou nada pra diante, 
nada! Não tem lugar pra discussão. Todo mundo é muito apressado, porque 
ganha muito pouco, porque sofre, porque num sei o quê!  

3.3 A escola na reprodução da divisão de classes 

“Então o colégio era dividido, quer dizer a sala de aula era dividida em duas partes: a dos 
atrasados e a dos adiantados. Claro que me colocaram na sala dos atrasados, né!” 

A professora Melissa conta sobre uma espécie de ação afirmativa que lhe foi 

conferida quando era adolescente numa escola religiosa. Conta de uma chance que lhe foi 

dada para que demonstrasse a sua capacidade de pensar, sua inteligência, independente de 

classe ou cor, e a partir daí passou a desenvolver melhor a autoestima conseguindo 

significativa posição de destaque entre as colegas de turma. A superação da baixa autoestima 

por ser negra e pobre começa desde aí a ser superada, a partir do reconhecimento de sua 

competência por uma autoridade que visitara o colégio. Vejamos seu relato: 

Cheguei a Parnaíba e consegui entrar no colégio das freiras lá. É o único 
colégio de freiras que ainda hoje existe em Parnaíba. Um colégio de um 
nível muito bom! Então eu cheguei já sabendo tudo aquilo, né! Quando eu 
estava na aula, era muito interessante! A discriminação que você falou aí, o 
preconceito. Como eu vinha de uma cidade do interior e negra, eu era a 
única negra na turma, nesse grupo, eu era a única negra nesse colégio de 
freiras. Só tinha filhas de pessoas abastadas nesse colégio, e eu nem sei 
como era que meu pai conseguia pagar! Então o colégio era dividido, quer 
dizer a sala de aula era dividida em duas partes: a dos atrasados e a dos 
adiantados. Claro que me colocaram na sala dos atrasados, né! Era 
dividido! Eu fiquei então na parte dos atrasados e tinha os adiantados. 
Tinha uma coisa interessante naquela época. Vinha um fiscal, não sei o que 
ele era. Quando se aproximava o final do ano ele vinha para fazer uma 
avaliação. Ele vinha para fazer uma avaliação da escola, da classe e então 
ele veio e começou a fazer as perguntas, e eu morrendo de medo! E eu sabia 
todas que ele perguntava! Quando demorava a responder eu ficava sem 
saber, mas consegui. Na primeira pergunta eu pensei: eu vou falar agora, e 
aí falei e pronto! Não parei mais! Tudo o que ele perguntava eu sabia. Foi 
muito interessante esta mudança que aconteceu na minha vida. Na hora que 
ele saiu, ele chamou a irmã e disse: “Olhe essa menina não é para estar 
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aqui atrás. Essa menina é para estar aqui na frente!” Passei da turma 
atrasada para a adiantada. Ele me levou. Ele mesmo pegou no meu braço e 
me botou lá. Aí pronto! Eu realmente me destaquei muito no colégio, muito, 
muito mesmo porque resolvi mesmo me destacar.  

Antes mesmo de conhecer a capacidade intelectual de Melissa, a escola estabeleceu a 

divisão entre atrasados e adiantados, avaliando apenas pela aparência de Melissa. Este parece 

um bom exemplo para se denunciar as várias faces do racismo, e as sutilezas com que este se 

institui nas organizações. Caso esse tipo de ausência, ou exclusão se efetivasse por mais 

tempo na vida de Melissa, talvez a sua valiosa contribuição como médica comunitária não 

tivesse se efetivado. São casos raros se pensarmos na grande parcela pobre e negra da 

população que espera uma chance de reconhecimento e uma oportunidade de realizar todo o 

seu potencial de aprendizagem. Ora, será que os alunos não se adaptariam de alguma forma 

uns aos outros se não houvesse a divisão instituída na sala de aula pela própria professora? 

Afinal, a escola na figura de seus diretores e professores, tem o poder para estabelecer como 

naturais esses tipos de divisões classistas, racistas, sexistas, além de outras. Não se pode 

descartar o poder dos próprios alunos e de seus pais para reverter esta ordem com olhar crítico 

e resistente a tais posturas institucionais, mas isto requer coragem para não se expor a si e os 

próprios filhos a situações difíceis. 

A professora Regina não registra experiências com preconceito racial na escola. 

Toda sua percepção parece estar voltada em sua narrativa para a condição de pobreza. Ela 

declara que: “Com relação aos estudos, sinceramente eu não percebi. Pode ser até que tenha 

havido e eu não tenha percebido. Assim  em especial aos estudos e eu não vi.” 

Regina se apega ao fato de que, se ela venceu estas barreiras de classe, raça e gênero, 

“qualquer um que se esforce como ela poderá também ultrapassa-las”. Ela está presa por 

demais à compreensão do mérito, do esforço individual, sendo incapaz de fazer uma análise 

política de sua situação e de sua família.  
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3.4 Quando o preconceito ainda não se apresenta como real 

“A gente vivia no paraíso e não sabia! Então, quando eu fiz 7 anos; a escola como eu te 
disse, só tinha duas classes. A mamãe foi quem me alfabetizou.” 

Professora Luiza teve boas experiências escolares na infância e adolescência, 

sobretudo no colégio de freiras que foi o mais marcante pelo conhecimento sólido, pelas boas 

amigas e bons professores que ela afirma ter encontrado. Não registra experiências com 

preconceito racial na escola. Durante a infância estudou no colégio da comunidade em que 

seu pai era marceneiro e a mãe professora. Conforme ela explica, vivia protegida nessa 

redoma familiar e comunitária, na qual os pais detinham certo prestígio. Para Luiza o 

preconceito ainda não se apresentara pela situação de liderança dos pais naquela comunidade, 

e dessa forma ela até considera que “vivia num paraíso e não sabia”. Ela diz que: 

A lembrança que eu tenho de Saltinho, que é como chamam esse lugar é dos 
melhores dias na minha vida, porque a gente tinha uma vida muito 
partilhada por todo mundo. A escola, a vida das pessoas, tinha farinhada! A 
gente ia pra casa de farinha, depois dividia a farinha. Quando alguém 
matava bode, fazia buchada e todo mundo arranjava um pedaço do bode e 
juntava. E tinha as festas! Então era um paraíso! A gente vivia no paraíso e 
não sabia! Então, quando eu fiz 7 anos; a escola como eu te disse, só tinha 
duas classes. A mamãe foi quem me alfabetizou. Então assim, em relação a 
esse aspecto que você falou a gente não tinha, eu não tenho qualquer 
lembrança desse período assim de que, a gente vivia muito dentro da 
redoma desse lugar não é? Um lugar, digamos assim, protegidos da vida lá 
fora.  

A mãe sempre teve um projeto de futuro para as filhas, do qual a professora Luiza 

procurou fugir, se esforçando para estudar muito e sempre, acumulando um capital cultural 

diferenciado da família que lhe possibilitou outras perspectivas que não as mesmas dos 

demais membros da família. De certa forma, ela se insurgiu contra uma ordem familiar e tinha 

consciência de que o veículo para sair desse enquadramento seria o estudo. A esse respeito, 

ela declara: 

Eu sempre fui muito estudiosa, estudava demais, demais mesmo! A minha 
vida era estudar, sabe. Estudei no colégio de freiras onde eu fiz o curso 
pedagógico e a mamãe projetava então que mais ou menos a gente ia 
ensinar numa escola municipal que ia ser tudo professora, casar, e talvez 
com um técnico agrícola da usina, né, e viver aquela vida. Aquilo pra mim 
era mesmo que a morte um plano desses!  
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Já o professor Viana não registra situações de preconceito, e explica isso através do 

poder econômico da família, repetindo sempre em sua narrativa frases como: “A minha 

família não sofreu preconceitos, porque eu vinha de família de classe alta.” Sabe-se de 

acordo com Hasenbalg e Silva (1992) que o fato de pertencer a uma elite atenua o preconceito 

racial, mas não o abole. Só para ilustrar situações como esta, podemos dizer que conhecemos 

casos de autoridades negras, como os ministros do esporte e da igualdade racial que sofreram 

preconceitos raciais sendo barradas na portaria de prédios, por não terem sido reconhecidas, e 

somente depois de provarem quem eram, mostrando suas identidades, é que foram liberados. 

Dessa forma podemos concluir que a questão racial está para além da econômica, muito 

embora estas se conectem, porque os preconceitos se acumulam. 

3.5 Quando uma identidade envergonha 

“Aí o problema era o seguinte: eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus.” 

O professor Telles não registra ter sofrido preconceito racial, mas sim preconceitos 

em virtude da condição de pobreza. Revela que, quando menino e jovem, sentiu muita 

vergonha de ser pobre, e que procurava se esconder, e não se expor em situações nas quais os 

amigos pudessem conhecer mais de perto as suas necessidades financeiras: 

Depois eu passei a estudar num colégio no centro da cidade. Pertinho da 
Praça José de Alencar, esqueci o nome da escola. Aí o problema era o 
seguinte: eu não tinha dinheiro pra pagar o ônibus. Algumas vezes o que 
resultou é que a vovó pedia dinheiro emprestado ao bodegueiro quando 
podia. Quando a conta tava grande e não podia mais, aí eu fazia esse 
percurso a pé até a José de Alencar. Eu tinha uma vergonha enorme porque 
a Mister Hull era muito curta... Aí chegava um momento em que eu tinha 
uma vergonha enorme porque eu imaginava que os meus amigos iam me ver 
a pé na transição entre a Bezerra de Menezes e a Mister Hull, a BR bem 
curta, estreita. Aí eu sempre tinha essa sensação de estar sendo visto. 
Quando começava essa parte eu pensava: estou sendo visto. Aí eu corria pra 
outra rua que era paralela à Bezerra e continuava direto até a linha do 
trem, depois cortava por dentro. (Grifamos). 

A sensação que o professor deixa passar é de alguém que esconde uma identidade, 

que parece estar sendo perseguido e prestes a ser descoberto em sua verdadeira face. Como 

podemos perceber, uma questão social tem reflexo direto no comportamento de Telles, e 
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obriga a ele próprio a se tornar invisível, a se negar. Onde fica o papel das agências 

educadoras como a escola e a família, em primeiro lugar, e outras instituições em segundo 

plano, como igrejas, locais de trabalho, grupos culturais, dentre outros, na formação da 

consciência de classe, de raça, e de gênero das crianças e jovens que negam o que são, ao 

ponto de se esconderem dos amigos? Todos os dias situações como essas podem acontecer na 

escola. Existem alunos que entram reservados, recolhidos e tímidos na escola, e saem depois 

de vários anos da mesma forma, sem que ninguém se incomode com os reais motivos de sua 

“incapacidade” social que algumas vezes tem forte reflexo na aprendizagem. 

“Meu filho, você quer vencer na vida? Eu respondi: quero vencer.” 

O professor Alceu não registra ter sofrido preconceito racial na escola, talvez porque 

não fiz essa pergunta diretamente. Ele deixa clara a situação de pobreza, que ele procurou não 

falar muito, parecia querer se proteger de lembranças dolorosas: 

Eu tive um professor chamado Arthur Santana que me disse: “Meu filho, 
você quer vencer na vida?” Eu respondi: “Quero vencer.” Era assim dos 
meus 14 para 15 anos, talvez mais, talvez menos, né. Ele disse: “Vá embora 
daqui, procure um centro maior, vá para o Rio, São Paulo.” 

Pelo que deixa explícito, o professor era ciente da sua necessidade, capacidade e 

vontade de crescer, uma vez que o incentivou a tentar a vida em uma cidade grande. Tanto 

quanto Telles, o professor Alceu também procura esconder a sua origem humilde. Não conta 

detalhes, mas algumas vezes, a sua esposa que está presente, faz questão de salientar que o 

sofrimento pelo qual o professor passou foi em razão dele ser negro e pobre. De forma clara 

percebemos divisões classistas e racistas se acomodando e cristalizando um comportamento. 

De acordo com Santos (2000), com base no que este pensou sobre as sociologias da 

ausência e das emergências, essa invisibilidade, esse querer se esconder que os sujeitos da 

pesquisa apresentam; acontece de várias formas e não é por acaso. As populações ausentes da 

história social, ou visíveis pelo lado mais negativo, resultam de uma construção perversa. Tal 

como nos adverte Da Matta (1987), o Brasil é um país onde cada lugar tem uma coisa, e cada 

coisa tem seu lugar. A hierarquização social é uma construção da colonização que sofremos 

no Brasil. Negros, pobres miseráveis, mulheres, deficientes, homossexuais, entre outras. têm 

seu lugar. Negros e negras querendo estudar e promoverem uma ascensão social são negros 

que querem sair do lugar, forçar uma mobilidade social, reverter o status quo. Para Santos 
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(2000), toda ausência social é uma construção social de um poder hegemônico para garantir 

sua continuidade, e somente as políticas de emergência com base na sociologia das 

emergências pode fazer com que os ausentes possam emergir, entrarem em cena, saírem do 

fosso social em que se encontram e aspirarem também a uma contra-hegemonia, ocupando 

espaços sociais nunca dantes ocupados por eles. 

Tal reviravolta social não se dá facilmente. É necessário que os ausentes e 

invisibilizados sociais estejam conscientes e dispostos a lutarem juntos, sem perder de vista a 

especificidade de cada coletivo, mas a união de forças e objetivos comuns precisam ser 

buscados juntos. A fragmentação que hoje os ditos novos movimentos sociais apresentam, 

tem algo de muito positivo pela luta que travam pelo reconhecimento da diversidade humana, 

e por isso mesmo reivindicam direitos específicos, mas essa razão precisa ser a mesma que 

soerga a vontade de luta conjunta no que diz respeito à justiça para todos dentro das suas 

especificidades.  

Dentro da compreensão da sociologia das emergências podemos citar como exemplo 

as políticas de ação afirmativa para pobres e negros, os ausentes e invisíveis do quadro social. 

Essas políticas chegam para fazer emergir uma parcela da população que historicamente foi 

desfavorecida. Para Santos (2000), a sociologia das emergências compreende que há uma 

grande parcela da população no Brasil que precisa de urgência na resolução da situação de 

pobreza e de pobreza extrema sob pena de não haver mais nenhuma solução caso se pense que 

as coisas poderão melhorar no futuro. No caso, por exemplo, das cotas específicas para negros 

e pobres, trata-se de uma política de emergência, enquanto não temos uma escola gratuita e de 

qualidade para todos, de forma que todos possam concorrer igualitariamente. Recorremos a 

esse exemplo de forma breve, uma vez que a proposta de Santos (2000), de uma sociologia 

das ausências e de uma sociologia das emergências, tem uma profundidade que não 

poderemos evidenciar nesse texto, mas que cabe perfeitamente para esclarecer o que relatam 

os professores entrevistados. 
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3.6 A intervenção dos pais na escola: contando outra história da abolição 

“Eu me lembro uma vez que acabou resultando que a professora acabou refazendo um 
trabalho sobre a questão da abolição.” 

O professor Gérson viveu uma infância rodeada por intelectuais de vários campos, 

pais militantes dos movimentos negros culturais e políticos, de modo que as evidências de 

racismo na escola foram enfrentadas de forma muito positiva pela família, sobretudo pela 

postura da mãe, enfrentando as situações de preconceito de forma questionadora, afirmando a 

identidade negra, o que parece ter reforçado o sentido de pertencimento racial de Gérson: 

A vida, vamos dizer escolar, ela teve uns pequenos tropeços, e um deles foi a 
evidência de racismo na escola, apesar de ser sempre preparado por meus 
pais para responder à altura. Teve algumas vezes que meu pai teve que ir lá 
e gritar com professor não é? Eu me lembro duas vezes que ele foi tomar 
satisfação. Eu sei que ele pode até ter ido outras vezes que eu não sabia, 
mas eu constantemente tinha um inquérito em casa: o que aconteceu na 
escola, né, por exemplo, eles não iam à escola normalmente, mas 
acompanhavam.  

Não é comum que pais de crianças negras façam intervenções nas escolas, por 

motivo de preconceito racial, pois em geral se sentem expostos e têm receio de também expor 

os filhos às situações constrangedoras. É necessário certo grau de consciência para se tratar 

questões como essas na escola, sem temer um confronto, especialmente no período escolar em 

que viveram os professores mais antigos. No entanto, podemos observar o caso da filha do 

professor Francisco, atualmente sendo como que impelida a alisar os cabelos, e não dar menor 

importância às questões raciais. Os pais de Gérson demonstram que tiveram uma postura 

condizente com a condição de militantes do movimento negro. Hoje certamente, em algumas 

escolas, através de alguns professores essas questões já sejam explicitadas e refletidas em sala 

de aula em virtude da vigência da lei nº 10.639. Vejamos o relato do professor: 

Minha mãe fazia uma sabatina! Então, quando houve um fato e eles foram 
lá tomar satisfação, a escola se redimiu. Eu me lembro uma vez que acabou 
resultando que a professora acabou refazendo um trabalho sobre a questão 
da abolição. Aceitando as elaborações que eu trazia de casa que ela não 
tinha aceitado antes. As considerações que eu tinha colocado no trabalho 
anterior ela me deixou refazer o trabalho ao meu estilo e isso certamente o 
meu pai deve ter ido lá brigar, porque ela não tinha aceitado o primeiro 
trabalho, então eu acho que é isso que eu tenho em geral a relatar. De um 
modo geral é isso sobre o meu período de infância e experiência 
educacional.  
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Recorrendo ao que Santos (2000) compreende na sociologia das ausências podemos 

afirmar que os pais de Gérson propiciaram de alguma forma uma experiência de 

conhecimento nesse conflito estabelecido entre compreensões diferentes sobre escravidão e 

abolição. A possibilidade de diálogo entre diferentes formas de conhecimento pode permitir 

que a multiplicidade e a diversidade de saberes possam ser vivenciadas em sala de aula. 

O professor Fernando, engenheiro, casado, paraense, destaca a figura da mãe como a 

pessoa que exerceu influência no sentido da valorização dos seus estudos. Ele não registra 

preconceitos racistas sofridos na escola, no entanto pôs em destaque desde o início de sua 

narrativa, a situação de pobreza em que vivia. Ele se considera negro, embora se reconheça 

com um perfil mais aproximado de um fenótipo indígena. 

3.7 As agências educadoras precisam rever suas próprias identidades 

É na escola que passamos o maior tempo de nossas vidas desde a mais tenra idade, 

uma vez que, seguindo um percurso regular de escolarização, nela permanecemos por mais de 

uma década. Seja na infância, adolescência ou juventude, é lá que experimentamos uma 

convivência diária por pelo menos cinco horas, favorecendo, desse modo, o processo de 

socialização, aprendizagem, adaptação ao meio ou subversão das regras impostas. 

Nas creches e escolas onde crianças e adolescentes permanecem um tempo 

considerável, a vida cotidiana é tão significativa quanto na família, sendo portanto, nessa 

instituição que assimilamos grande parte de nossos conhecimentos, comportamentos e 

posturas em relação a nós mesmos e ao outro, e é partir, sobretudo das relações 

experimentadas na escola que elaboramos nossa visão de mundo. Perguntas sobre o que 

ensinar ou aprender na escola são elencadas no rol de dúvidas as quais carregamos no 

processo de escolarização, e nessa mesma pergunta está embutido o tipo de pessoa que se 

quer formar, seja na perspectiva de construção de relações mais humanizadas, ou abrindo cada 

vez mais o fosso existente entre uma minoria que detém a riqueza material e simbólica e uma 

maioria a quem é negado o conhecimento produzido pela humanidade.  

O direito à educação de qualidade, socialmente referenciada, que atenda a formação 

do homem reconhecendo suas múltiplas determinações ainda hoje é uma reivindicação de 
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todos os homens, especialmente daqueles historicamente explorados. Silva e Araújo (2005, p. 

68) em seus estudos sobre a interdição escolar às populações negras, registram que: 

A população escrava era impedida de frequentar a escola formal, que era 
restrita, por lei, aos cidadãos brasileiros – automaticamente esta legislação 
(art. 6, item 1 da Constituição de 1824) coibia o ingresso da população negra 
escrava, que era, em larga escala, africana de nascimento. 

Santos (2005, p. 26) pesquisador negro, registra a existência de leis estaduais e 

municipais que tornam obrigatório o ensino da História da África nos ensinos fundamental e 

médio das redes estaduais e municipais, inclusas na Constituição do Estado da Bahia, 

promulgada em 95 de outubro de 1989, Em destaque algumas das leis aqui referidas:  

Art. 275. É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a 
respeitabilidade e permanência dos valores da religião afro-brasileira e 
especialmente:  

[...] 

IV - promover a adequação dos programas de ensino das disciplinas de 
geografia, história, comunicação e expressão, estudos sociais e educação 
artística à realidade histórica afro-brasileira, nos estabelecimentos estaduais 
de 1º, 2º e 3º Graus. 

Seguindo este mesmo teor, Santos (2005) registra a legislação do município de Belo 

Horizonte, Porto Alegre, Belém, Aracaju, São Paulo, Teresina, dentre outras, as quais 

destacam além da obrigatoriedade do ensino de história da África, a criminalização do 

racismo e a responsabilidade da escola, e do Estado com a educação para o combate ao 

racismo e todo tipo de preconceito. 

A Escola sozinha não responde a todas as exigências da sociedade, nem dos 

movimentos sociais. Com efeito, é necessário um compromisso maior do Estado e de cada 

sujeito no seio da coletividade, especialmente no que diz respeito à qualidade do ensino e ao 

tipo de sujeito que se pretende formar, diante de uma sociedade cada vez mais excludente 

regida por um mercado de trabalho cada vez mais exigente.  

Nesse sentido, questionamos qual o lugar das populações historicamente exploradas 

na contemporaneidade? O que as sociedades ditas complexas esperam de um profissional? 

Que este seja cada vez mais e melhor qualificado tecnicamente e cada vez mais capaz de 

conviver resolvendo os conflitos diários? Requisitam um profissional com inteligência técnica 

e emocional capaz de responder às mais diversas exigências do mercado? Que indivíduo é 

esse que a escola precisa formar? Para atender a que tipo de lógica, a do ter ou a do ser? 
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Voltada para a consciência do “eu” ou para a consciência do “nós”? Como a escola vem 

tratando as diferenças de classe, gênero e raça no seu cotidiano, visando à formação desse 

profissional a fim de que este se torne apto aos novos desafios contemporâneos? Apple 

(1989, p. 58), a respeito do principal trabalho da escola que é ensinar, assinala que: 

As escolas são agentes no processo de criação e recriação de uma cultura 
dominante eficaz. Elas ensinam normas, valores, disposições e uma cultura, 
que contribuem para a hegemonia ideológica dos grupos dominantes. 
Ajudam a legitimar o conhecimento novo e as novas classes e os novos 
estratos sociais, e é, com frequência, na luta entre as culturas mais antigas e 
os novos grupos e classes emergentes por um lugar no currículo escolar que 
podemos ver os conflitos de classe e de gênero e as contradições econômicas 
agindo por intermédio das atividades cotidianas de rotina das pessoas. 

Quando pensamos na instituição escola, não podemos deixar de perceber em que tipo 

de estrutura social e econômica ela está inserida, e tampouco o que se dá na sala de aula, no 

chão da escola propriamente dito. Nas relações estabelecidas entre alunos(as), e entre 

estes(as) e seus/suas professor(as), e nos espaços da escola, sala de aula, cantina, quadra de 

jogos, etc., se pode perceber que tipo conhecimento, de normas e valores estão se 

estabelecendo no dia a dia da instituição.  

É possível perceber a cultura escolar respondendo ou não às exigências de uma 

ordem maior e, nesse sentido, Apple (1989, p. 70) reconhece que “[...] a escola não responde 

apenas às necessidades do capital, ela também tem que manter sua própria legitimidade 

perante seus outros clientes.” O autor atenta para o fato de que a escola é um organismo que 

comporta em sua dinâmica não só a reprodução, mas também o poder efetivo que os 

estudantes, e seus pais, por exemplo, têm na esfera cultural que se instala na escola.  

Apple (1989, p. 131) considera, portanto, que a escola já oficializa no seu interior as 

divisões por sexo, raça e classe, mas pode apontar outros caminhos: 

Sim, as escolas podem ser locais em que a distinção entre trabalho mental e 
manual é recriada, em que as divisões por raça, sexo, e classe são 
reproduzidas, contudo é visível que ocorrem também muitas outras coisas. 
Embora as escolas possam fazer isso como parte de sua ação em “produzir 
estudantes” de acordo com as categorias de desajustamento que são, em 
grande parte, naturalmente geradas pelas suas funções na produção do 
capital cultural técnico e na reprodução da divisão do trabalho, perder de 
vista o papel dos estudantes nesse processo significa perder inteiramente o 
poder e as limitações existentes na esfera cultural.  

Apple (1989) aponta como de grande importância o potencial de educação política 

dos estudantes e de seus pais, como alternativa ao poder da escola enquanto instituição 
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educadora, colocando a possibilidade da família, na pessoa dos pais dos alunos, de serem 

também agentes educadores que podem intervir no âmbito da escola. A respeito disso, Apple 

(1989, p. 144) reafirma que: 

É importante que lembremos que o processo reprodutivo do qual esses 
participam nas escolas (e seus pais no local de trabalho) não é assim todo 
poderoso. Ele é contestado. Há elementos de bom senso no seu interior. Há 
práticas coletivas alternativas que estão sendo geradas a partir dele, no nível 
que eu chamei de cultural. Isso dirige nossa atenção para o potencial de 
educação política contínua tanto dos estudantes quanto de seus pais (e penso 
também no potencial de eles educarem os educadores). 

Nesta pesquisa, ao investigar as trajetórias escolares de professores universitários 

negros, buscamos dar destaque às experiências com racismo, preconceito e discriminação no 

espaço da escola, por ser este um lugar de formação de identidade a partir da relação eu-nós.  

Nesse sentido, vale ressaltar que nas construções identitárias experimentadas na 

escola, as formas de preconceito que se constituíram no contexto da relação eu-nós, o que se 

apresentou como expressão mais comum em alguns relatos foram os insultos raciais, 

xingamentos, apelidos. Os insultos raciais, segundo Guimarães (2000) podem legitimar uma 

hierarquia social baseada na ideia de raça. Lembrando o estudo de Goffman sobre estigmas, 

Guimarães resume a classificação de Goffman sobre os estigmas dessa forma: 

1) anomalias corporais (deformidades físicas); 2) defeitos de caráter 
individual – fraqueza de vontade, paixões inaturais, crenças rígidas, 
desonestidade etc., inferidos a partir de doença mental, encarceramento, 
alcoolismo, vício, homossexualidade, desemprego, tentativas de suicídio, 
comportamento político etc., 3) estigmas tribais – raça, nação, religião e 
mesmo classe. (GOFFMAN, 1998 apud GUIMARÃES, 2000, p. 172). 

Podemos afirmar que as crianças, adolescentes e jovens que sofreram a ação dos 

insultos, xingamentos, podem desenvolver recalques ao longo da vida escolar e profissional, 

dificultando os processos de socialização, como por exemplo, fazendo opção por profissões 

ditas de baixo prestígio social, desenvolvendo comportamento tímido, postura reservada, e 

também comportamento defensivo, ou agressivo. Nesses casos é muito comum se ouvir que 

os “próprios negros se discriminam”. Guimarães (2000) reconhece que os insultos raciais são 

instrumentos de humilhação, sua eficácia reside justamente em demarcar o afastamento do 

insultador em relação ao insultado, remetendo este último para o terreno da pobreza, da 

anomia social, da sujeira, e da animalidade. 
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Ainda de acordo com Guimarães (2000), no caso da simples palavra “nego” como 

insulto, esta adquire uma função simbólica estigmatizante pela posição social e racial dos 

insultados, construída historicamente. Apenas a palavra “nego” já sintetiza uma “constelação 

de estigmas”, que se relacionam com uma formação racial identitária construída na história. 

Basta que se consulte o dicionário para entender as qualidades atribuídas a esta palavra. Em 

estudo sobre insultos raciais realizado por Guimarães (2000, p. 194) observamos que: 

Os negros, no Brasil, se queixam principalmente do insulto racial proferido 
no âmbito do trabalho, da vizinhança e do consumo de bens e serviços. 
Fazem-no beneficiando-se da lei 7.716, modificada pela 9.459, que 
transformou a injúria racial em crime. 

É interessante observar que os negros quando estão no “lugar de negros”, ou seja, 

enquanto não ameaçarem o status quo estabelecido na ordem social, é possível que não sejam 

alvo de injúrias, insultos ou xingamentos, mas a partir do momento em que estes possam vir a 

ocupar lugares efetivos de poder, como é o caso do acesso à universidade e às empresas 

através das cotas, como vem acontecendo, isso provoca grande polêmica, um sentido de 

ameaça aos estabelecidos, porque pode se instalar uma outra ordem, como por exemplo, o 

aumento de médicos e advogados negros, apenas para exemplificar. Negros(as) bem vestidos, 

elegantes, intelectuais, algumas vezes são chamados de “exibidos, petulantes”, parecendo 

destoar da estética dominante. Em sua pesquisa sobre insultos raciais no Brasil, Guimarães 

(2000, p. 195) constata o seguinte: 

As situações de insulto, ou seja, aquelas em que a posição de inferioridade 
do negro precisa ser reforçada por rituais de humilhação pública, encontram-
se, principalmente, no trabalho e negócios, onde o cliente ou usuário sente-se 
ameaçado pela autoridade de que o negro está investido, ou em situações em 
que os brancos se sentem incomodados pela conduta igualitária do negro. 
Existe mesmo, no Brasil, a expressão “tomar liberdade” ou “metida a besta” 
para alguém, que se crê superior, referir-se à conduta “indevida” de outrem, 
que se crê socialmente igual a ele. 

Objetivando encontrar soluções para esse tipo de questão relativa a preconceito, 

discriminação e racismo na escola, Gonçalves e Silva (2002, p. 54), em estudo realizado sobre 

multiculturalismo, afirmam que, para alguns seguidores e estudiosos dessa temática.  

O objetivo seria reestruturar escolas, estabelecimentos de ensino superior e 
universidades. Para outros, seria, antes de mais nada, criar condições para 
que os estudantes não-brancos tenham sucesso em seus estudos. Mas há 
ainda aqueles que entendem a educação multicultural como capaz de 
promover a interação em suas diferentes dimensões: raça/etnia, classe social, 
gênero e excepcionalidade.  
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Reduzir o preconceito constitui um dos objetivos de uma educação dita 

multiculturalista. Estudos estão sendo realizados com vistas a formular sugestões de 

estratégias para o desenvolvimento de atitudes e valores democráticos junto aos alunos, 

utilizando técnicas e métodos que possam vir a garantir melhor desempenho e rendimento 

escolar a todos os alunos, independente da classe social, do grupo étnico ou social a que 

pertençam. Outros consideram necessário o fortalecimento das culturas historicamente 

desvalorizadas e assim buscam a reelaboração curricular. 

Segundo Gonçalves e Silva (2002) há autores que duvidam que uma educação 

multiculturalista seja a solução de tantas desigualdades sociais. É claro que não há soluções 

milagrosas no que diz respeito ao trabalho da escola para promover uma mudança nas 

posturas racistas que levam a desvalorização de seus alunos, professores e funcionários que 

apresentam diferenças do padrão étnico mais bem aceito socialmente.  

Se o racismo, a discriminação, o preconceito e os estereótipos são socialmente 

construídos, é também no cotidiano das relações sociais onde se pode pensar na possibilidade 

de desconstrução dessas posturas. É verdade que a escola, assim como a família, é 

responsável pela produção e reprodução de posturas racistas que levam às desigualdades 

sociais, e mesmo não sendo a única responsável por uma educação que venha a perceber e 

transformar essas posturas, também não pode silenciá-las nem negá-las.  

Nesse sentido não há como estabelecer medidas educativas iguais para todos, sendo 

oportuno lembrar Sousa Santos (1995) quando afirma que requeremos a igualdade quando a 

diferença nos inferioriza e requeremos a diferença quando a homogeneidade nos 

descaracteriza. Assim, registramos aqui algumas conquistas que refletem reivindicações do 

Movimento Negro em relação à educação. Tratam-se de experiências significativas de 

valorização da cultura negra na educação, quais sejam: o TEN, SANKOFA, e o Projeto 

Pluricultural Oba Biyi, e a lei nº 10.639 – experiências com educação pluricultural. Cada uma 

reflete o momento, o lugar, as pessoas, e as circunstâncias em que foram implementadas, mas 

que, no entanto, nos sugerem a força da iniciativa de negros e negras, assim como também de 

intelectuais brancos envolvidos com a causa, quando se confrontaram com situações de 

desigualdades consequentes de racismo (GONÇALVES; SILVA, 2002).  

Essas experiências que destacamos a seguir, se deram em diferentes épocas e lugares. 

A primeira no Rio de Janeiro nos anos 1940, a segunda também no Rio de Janeiro nos anos 

1980, e a terceira na Bahia nos anos 1970. Guardadas as devidas especificidades históricas, 

podemos refletir com base nelas sobre as várias possibilidades de implementação de 
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programas educativos que vislumbrem outras perspectivas culturais nos currículos escolares 

contemplando outras identidades que não apenas aquelas mais aproximadas de um perfil 

branco, e nas quais as crianças negras possam se ver de outra forma que não apenas a do 

negro escravo trazida nos livros de história, literatura dentre outros. 

Jeruse Romão, educadora e pesquisadora negra, assim como outras(os), vem se 

empenhando na implementação de métodos e técnicas que incluam a História da África e a 

cultura afrodescendente no Brasil em suas práticas como professora. Em seus estudos dessa 

temática buscou registrar o papel do Teatro Experimental do Negro (TEN) como uma dessas 

experiências educativas que trouxeram para a população negra beneficiada um conjunto de 

saberes que propiciaram além da elevação da autoestima de negros e negras, a consciência de 

sua negritude, e a possibilidade de trabalhar com expressões da cultura negra como forma de 

fortalecimento da identidade. Em um de seus textos, Romão (2005, p. 118) registra dados 

históricos sobre como surgiu o TEN: 

Fundado em 13 de outubro de 1944, na cidade do Rio de Janeiro, o Teatro 
Experimental do Negro é proposto por Abdias do Nascimento, inspirado em 
cenas que avistou juntamente com um grupo de poetas no Chile, quando 
assistiu em uma peça de teatro, cena semelhante àquelas que ocorriam no 
Brasil: a representação de personagens negros por atores brancos tingidos – 
para usar expressão de Abdias – de preto. O texto apresentado era 
“Imperador Jones”, do dramaturgo norte-americano Eugene O’Neill, Prêmio 
Nobel de Literatura (1936) que, de próprio punho, autoriza e cede os direitos 
os direitos de apresentação, em 1944, ao Teatro Experimental do Negro. 

Conforme explica o próprio Nascimento (2002, p. 78), o TEN “[...] seria um 

laboratório de experimentação cultural e artística, cujo trabalho, ação e produção explícita e 

claramente enfrentavam a supremacia cultural elitista-arianizante das classes dominantes.” 

Ademais, o TEN além de outros tantos trabalhos, organizou e patrocinou cursos, conferências 

nacionais, concursos e congressos, ampliando dessa forma as oportunidades para o afro-

brasileiro analisar, discutir e trocar informações e experiências. Havia também no Teatro 

Experimental do Negro espaço para que as mulheres negras refletissem sobre as suas 

especificidades de gênero. De acordo com Ramos (1954, p. 162), o TEN  

[...] também procedeu a uma revisão crítica da tendência prevalecente nos 
chamados estudos sobre o negro e sua cultura, denunciando a ênfase 
puramente descritiva, histórica, etnográfica, antropológica, e assim por 
diante – bem como as conclusões jubilosas de certas pesquisas conduzidas 
por carreiristas brancos que usam os negros como objetos de suas 
pseudocientíficas lucubrações.  
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Romão (2005) traz um depoimento de um dos educadores do TEN, um advogado 

negro, que só conseguiu concluir o curso de Direito após 30 anos. Ele ingressou em meados 

dos anos 40 e só concluiu em 1974, em virtude das muitas dificuldades sofridas por ser negro 

e pobre. Em seu depoimento podemos perceber que o professor Rodrigues incluía conteúdos 

formais do currículo em suas aulas, sem deixar de contemplar os temas referentes à cultura 

silenciada e negada dos negros nos currículos oficiais. De acordo com Rodrigues (1998, p. 

210-211), estudante de Direito e professor do TEN nos anos 40:  

O Teatro Experimental do Negro tinha por base o teatro como um veículo 
poderoso de educação popular. Tinha sua sede num dos salões da União 
Nacional dos Estudantes, onde aportavam, dos subúrbios e de vários pontos 
da cidade operários, domésticas, negros e brancos de várias procedências 
humildes. Ali, a pedido de Abdias, ministrei por anos a fio, um extenso curso 
de alfabetização em que, além de rudimentos de Português, História, 
Aritmética e Educação Moral e Cívica, ensinei também noções de História e 
Evolução do Teatro Universal, tudo entremeado com lições sobre o folclore 
afro-brasileiro e as façanhas e lendas dos maiores vultos de nossa raça. Uma 
vez por semana um valor de nossas letras ali ia fazer conferência educativa e 
acessível àqueles alunos operários que, até altas horas da noite, vencendo um 
indisfarçável cansaço físico, ali iam aprendendo tudo o que uma pessoa num 
curso de cultura teórica e, ao mesmo tempo, prática. Com o aprendizado das 
matérias mais prementes para um alfabetizado, havia leitura, os ensaios e os 
debates das peças [...] de forte conteúdo racial.  

Outra experiência que pretendemos registrar é da implementação do curso de 

extensão universitária denominado Sankofa43: Conscientização da Cultura Afro-Brasileira. 

Esse curso seguiu o contexto de uma tendência que se fortalecia nos anos 1980 de intensificar 

os estudos e pesquisas sobre assuntos africanos e afro-brasileiros. Segundo Elisa Larkin 

(1996), uma de suas idealizadoras, o objetivo do Sankofa é o de contribuir para a integração 

dos assuntos afro-brasileiros no currículo escolar, e para a preparação de quadros no 

magistério aptos ao ensino dessas matérias. Larkin (1996, p. 62) diz a respeito do que a equipe 

do Sankofa buscou nesse programa educativo: 

Procuramos atender à necessidade de corrigir os estereótipos e distorções 
existentes no currículo escolar brasileiro em relação à história, cultura, e 
experiência dos africanos no nosso país, nas Américas, e no mundo. 
Entendemos que não apenas a criança sofre os prejuízos da imagem negativa 
dos povos africanos veiculada pelo ensino. Todas as crianças saem 
prejudicadas, na medida em que essas distorções afetam a visão que a escola 

                                                 
43 Segundo o texto cedido a Larkin pelo Centro Nacional de Cultura, Kumasi, cedido pela Embaixada de Gana, o 
ideograma Sankofa pertence a um conjunto de símbolos gráficos chamados adinkra, de origem akan. Nesse 
contexto, Sankofa significa “[...] voltar e apanhar de novo. Aprender do passado, construir sobre as fundações do 
passado. Em outras palavras, volte às suas raízes e construa sobre elas para o desenvolvimento, o progresso e a 
prosperidade de sua comunidade em todos os aspectos da realização humana.” (LARKIN, 1996, p. 63). 
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constrói de sua gente e de seu país, cuja origem africana sobressai em quase 
todos os sentidos: demográfico, cultural, histórico, linguístico, e na própria 
personalidade, o ethos nacional. A inferiorização do grupo étnico, que 
durante três quartos da existência do Brasil formou a grande maioria de sua 
população, e que ainda é majoritária, gera um complexo de inferioridade 
arcaico e antibrasileiro.  

Essas experiências em educação africana e afrodescendente desde os anos 40, são 

apenas destaques que julgamos importante registrar para acompanhar a reflexão que se faz 

sobre a escola e como esta vem lidando com questões que dizem respeito a culturas 

silenciadas nos currículos, para que observemos que a sanção da lei nº 10.639, a qual torna 

essa temática obrigatória, não aconteceu por acaso, uma vez que esta é uma reivindicação 

antiga dos movimentos negros no Brasil.  

Larkin (1996) traz inúmeras propostas bastante detalhados e ricos em conhecimentos 

sobre história da África, elaborados pelo 1º Fórum Estadual sobre o Ensino da História das 

Civilizações Africanas na Escola Pública, realizado na Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (UERJ), em 1991, do qual destacou algumas ideias que resumimos da forma mais 

breve possível, dado o vasto relatório proposto. Três propostas nos parecem que vem sendo 

colocadas em prática, quais sejam: 

1. Desvincular a identidade negra da imagem do escravo. Tal 
vinculação é tão forte no Brasil, que a palavra “escravo”, consta 
como uma definição da palavra “negro”, em vários dicionários. A 
sugestão foi substituir a expressão “negro escravo” por africano 
“escravizado”. A referência ao africano restitui o conteúdo histórico-
cultural da identidade de origem, retirada ou escamoteada com sua 
substituição por uma referência exclusiva à cor da pele. 

2. Transmitir a imagem do africano como protagonista das conquistas 
técnico – científicas da humanidade. Essa imagem é fundamental 
para combater a falta de referência histórica, capaz de permitir à 
criança de origem africana construir uma auto-imagem digna de 
respeito e auto-estima. Tentando fundamentar essa imagem própria 
na identidade “negra” definida pelas desgastadas categorias do 
ritmo, esporte, vestuário e culinária, essa criança tende a não 
identificar nas áreas técnico-científicas, qualquer possibilidade de 
profissionalização ou aspiração para ela. 

3. Resgatar a histórica busca de liberdade dos povos africanos, através 
dos quilombos e dos movimentos abolicionistas protagonizadas 
pelos afro-brasileiros, lembrando Zumbi dos Palmares. (LARKIN, 
1996, p. 72). 

Destaca-se uma terceira experiência em educação com os objetivos já explicitados 

acima a partir do TEN, esclarecendo que muitas outras já foram realizadas e continuam hoje 
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impulsionadas pela lei nº 10.639, mesmo sabendo que o número de pessoas que atingem ainda 

é mínimo.  

No período de 1976 a 1986 nascia o Projeto Piloto de Educação Pluricultural Mini-

Comunidade Oba Biyi44. De acordo com Narcimária Correia do Patrocínio Luz, uma de suas 

idealizadoras, o conceito de educação pluricultural toma corpo, forma e sentido, quando  

[...] desenvolve-se uma prática, cuja dimensão espaço-temporal, apoia-se 
numa arkhé cultural que reforça os valores e vínculos sociocomunitários, 
promovendo a sociabilidade e coexistência entre as culturas que a circunda. 
(LUZ, 1996, p. 77).  

Como se pode ver não se trata aqui de nenhuma experiência de racismo “[...] às 

avessas”, ou de gueto negro. No entanto, os idealizadores dessa proposta consideraram que “o 

sistema educacional brasileiro vem aniquilando outros sistemas simbólicos civilizatórios, que 

também expressam suas formas próprias, em torno do ato de educar.” (LUZ, 1996, p. 77).  

Um dos principais fatores de motivação para criação desse projeto foi o fato de uma 

criança negra ter abandonado a escola. Ela convivia no terreiro do Ilê Opô Afonjá, em São 

Gonçalo do Retiro, na Bahia. A criança disse que abandonou a escola porque lá as pessoas 

não gostavam dela. O projeto foi iniciado através de um convênio da prefeitura de Salvador-

BA com o terreiro que essa criança frequentava, e outra instituição – Sociedade de Estudos da 

Cultura Negra no Brasil (SECNEB). Um dos objetivos do projeto era lidar com o “[...] alto 

índice de evasão, repetência e fracasso que a escola oficial impunha às crianças das 

comunidades negras.” (LUZ, 1996, p. 80). Conforme a então coordenadora do SECNEB, 

Juana Elbein dos Santos, essa experiência de educação pluricultural não se trata apenas de 

preservar a religião, mas a criança deve manter sua história comunitária. Segundo Luz (1996, 

p. 81):  

Uma criança que desde pequena absorve uma quantidade de conceitos, 
valores éticos e na maneira de se expressar e sentir, e a escola não considera 
esse mundo, e de certa forma não o aceita, é como se ela estivesse negando a 
validade no próprio seio da família e da comunidade. 

Durante os 10 anos em que se desenvolveu o projeto, este funcionou como uma 

alternativa de educação paralela à escola estadual. A partir de 7 anos as crianças frequentavam 

um turno nas escolas oficiais, mas no espaço Oba Biyi aprendiam a enfrentar a rejeição, o 

recalque, o complexo de inferioridade embutidos na ideologia da educação formal. 
                                                 
44 Oba Biyi era o nome nagô sacerdotal de Eugênia Anna dos Santos, a Mãe Aninha, fundadora do Ilê Axé Opô 
Afonjá (LUZ, 1996). 
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Aprendiam a perceber as distorções manifestadas nas comemorações oficiais da escola em 

datas festivas como o 13 de maio, 7 de setembro, 15 de novembro, dentre outras. Conheciam 

outros heróis que a historiografia oficial não destaca.  

Em Fortaleza, na faculdade de Educação da UFC, no primeiro semestre de 2009, 

muitos educadores e pesquisadores se reuniram em seminário de uma semana para discutirem 

sobre a implementação da lei nº 10.639 que torna obrigatório o ensino de História da África 

na Escola de Ensino Fundamental e Médio. Sob a coordenação dos professores Henrique 

Cunha Jr., Sandra Petit, e outros professores, esses assuntos relacionados aos temas que 

constam nestas três experiências que destacamos acima sobre educação numa perspectiva  

afro-descendendente, podemos afirmar que foram assuntos amplamente contemplados no 

seminário e outras experiências vivenciadas pelos professores presentes foram relatadas 

também, e muitas delas dignas de um registro mais elaborado. Para Silva (1983, p. 144):  

O preconceito e a discriminação racial são fatores intimamente associados à 
competição por posições na estrutura social e, portanto necessariamente 
refletindo-se em diferenças entre os grupos raciais ao nível do próprio 
processo de mobilidade social.  

De acordo com Hasenbalg (1978 apud SILVA, 1983, p. 145): 

Nascer negro ou mulato no Brasil normalmente significa nascer em famílias 
de baixo status. As probabilidades de fugir às limitações ligadas a uma 
posição social baixa são consideravelmente menores para os não-brancos 
que para os brancos de mesma origem social. Em comparação com os 
brancos, os não-brancos sofrem uma desvantagem competitiva em todas as 
fases do processo de transmissão de status.  

Sabe-se que esses “não brancos” de que fala o autor, sofrem muito mais os impactos 

das desigualdades se são mulheres, tanto no nível de escolaridade, quanto nas perspectivas de 

trabalho.  

No que diz respeito às desigualdades raciais contemporâneas, são 
questionadas as interpretações que enfatizam o legado escravista - anomia, 
desorganização social e familiar – e os pontos de partida diferentes dos 
grupos branco e não-branco no momento da abolição. Frente a este tipo de 
argumento, é sugerido que a força da escravidão como fator explicativo da 
posição social e econômica de negros e mulatos decresce com o transcurso 
do tempo. Quanto mais longe se está da abolição, menos se pode invocar o 
escravismo como causa da subordinação social atual dos não-brancos. 
Inversamente, a ênfase na explicação deve ser dada às relações estruturais e 
ao intercâmbio desigual entre brancos e não brancos no presente. (SILVIA, 
1983, p. 166). 
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Silva (1983, p. 166) diz ainda que: “[...] uma organização social racista também 

restringe a motivação e o nível de aspirações das pessoas não-brancas” uma vez que existem 

práticas discriminatórias e uma violência simbólica que define lugares, por assim dizer, 

“adequados” para pessoas negras. O certo é que, passados todos os anos que nos distanciam 

da escravidão, as desigualdades sociais entre brancos e negros estão presentes nas estatísticas, 

denunciando que o modelo econômico dito moderno e democrático ainda não reverteu esse 

quadro. É bem verdade que a escola nos últimos 10 anos vem atendendo a um maior número 

de crianças e adolescentes tendendo à universalização.  

Mesmo assim, observa-se que ainda se encontram nas salas de aula de ensino médio, 

por exemplo, alunos com fortes dificuldades para escrever. Esse tipo de problema atinge uma 

parcela mais pobre da população, na qual se concentra maior número de negros e negras. 

Nesse sentido, Sodré (1988, p. 169) confirma que: 

Uma outra dimensão das desigualdades raciais está constituída pelo acesso 
ao sistema educacional e às oportunidades de escolarização. Entre outros 
motivos, a participação no processo educacional formal é fundamental para 
negros e mulatos já que, em comparação com o grupo branco, a educação 
constitui o recurso mais importante no processo de mobilidade social.  

Podemos dizer que a educação se constitui para as classes pobres, não simplesmente 

o mais importante recurso de que o autor fala, mas certamente o único que podem vislumbrar 

para pleitear um lugar diferenciado da classe de origem. É o que demonstram as narrativas de 

nossos entrevistados mais pobres, que se agarraram a essa possibilidade como uma tábua de 

salvação.  

Apresentamos essas três experiências com educação para a igualdade racial e 

reconhecimento das diferenças, para demonstrar que essa não é uma luta de agora, sendo 

importante, no entanto, que se registre que, a partir do governo Fernando Henrique Cardoso 

vem acontecendo reflexões  em torno de uma educação para a diversidade, e para a 

elaboração de políticas e programas específicos para populações específicas com base no 

direito à diferença. No governo Lula, a criação das Secretarias Especiais para os direitos da 

Juventude, da Mulher, da Igualdade Racial vêm implementando políticas que capacitem os 

professores da rede pública para enfrentarem situações em que os preconceitos se apresentem, 

e que possam entender e respeitar a diversidade humana.  

A lei nº 10.639 se constitui em uma dessas políticas. As cotas para o ingresso de 

negros e pobres da escola pública na universidade também são pontos nodais que vem 
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causando grandes polêmicas, mas que mesmo assim vêm apresentando resultados positivos 

nas mais de 50 universidades que aplicaram o sistema de cotas.  

Dessa forma, podemos afirmar que hoje há uma preocupação governamental com as 

políticas não universalistas que garantam direitos desiguais para os desiguais, de acordo com 

o que Bobbio (2004) compreende como direitos humanos específicos. 

 Chegando ao final deste capítulo em que pudemos perceber como se deram as 

experiências dos professores nas relações com seus pares e professores no ambiente escolar e 

como estes realizaram negociações em torno do que se entende por pertencimento racial na 

busca do tornar-se humano, procederemos com o registro e análises de construções realizadas 

já na vida adulta, momento no qual se presume que já tenhamos solidificado algumas visões 

de mundo. Na universidade, instituição onde se busca uma possibilidade de maior inteireza 

humana, em virtude da função social que esta pode ocupar na sociedade e na vida cotidiana de 

sua comunidade, veremos o que os professores relatam sobre as relações vivenciadas neste 

espaço no qual eles agora são os principais responsáveis pelo conhecimento. 
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4 SER PROFESSOR UNIVERSITÁRIO NEGRO: AS 
CONSTRUÇÕES ELABORADAS NA VIDA ADULTA 

Entendendo a universidade como um lócus apropriado onde se pode formar 

“intelectuais enraizados nas práticas e saberes” que representam a transformação, “tendo de 

uns e de outras uma compreensão profunda e crítica”, tal como pensa Santos (2000), 

procederemos com as análises das experiências dos professores. Também compreendemos, 

sobretudo, que esse conhecimento precisa ser acessível a todos. 

4.1 O preconceito racial e as formas veladas de sua manifestação 

“Não, explicitamente, não.” 

O professor Francisco declara não ter sofrido preconceito racial de forma “explícita”. 

Isso pode nos deixar entrever que é possível que tenham acontecido situações implícitas. No 

entanto não insistimos nesse esclarecimento. 

Não, como estudante, nunca me lembro de ter sido. Não, explicitamente, 
não. Nunca me lembro de ter havido nenhuma discriminação, nenhuma 
referência à minha cor. Nem como aluno, nem como estudante, nem como 
professor. E assim, eu só me lembro dessas coisas a respeito da cor da pele 
na infância, com essas brincadeiras a que me referi, esses insultos e tal, mas 
como aluno de graduação nunca. Não me lembro nem sequer de alguma 
referência depreciativa. Nada disso. (Grifamos). 

Para o professor não parece ser comum o que acontece em seu departamento. 

Segundo ele, no seu departamento existem cinco negros. De fato não é frequente uma situação 

dessas. É verdade que em cursos ditos de baixo prestígio como, por exemplo, Pedagogia, 

Serviço Social, Letras, a quantidade de negros é bem maior do que em cursos como Medicina, 

Odontologia, Psicologia, dentre outros. A esse respeito ele afirma: 

Olha, tem várias questões. Dentro do meu departamento nós temos cinco 
negros. Eu acredito que seja atípico. Normalmente, eu acredito que nos 
outros departamentos não haja essa quantidade. Eu acho que na verdade é 
fortuito porque o departamento tem uma política de cotas inteira, não é? É 
uma coincidência, claro.  
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Ele aponta uma questão interessante em relação aos professores negros do curso de 

Letras que ocupam cargos de chefia no âmbito de seu departamento. Na verdade isso também 

é mais comum nos cursos de prestígio mais baixo. No entanto, não deixa de ser uma conquista 

de visibilidade e de reconhecimento. Chamamos atenção para a expressão “eu mesmo já fui 

vice-coordenador”. Parece ter um sentido de “até mesmo eu já fui”. Seria um lugar 

inadequado? Vejamos sua fala: 

E até mesmo quem ocupa função de decisões são negros. Por exemplo, 
atualmente a coordenadora do curso de Letras é negra. A atual 
coordenadora da pós-graduação é negra. Acho que o vice-chefe do 
departamento é negro. Eu mesmo já fui vice-coordenador da pós-
graduação. Então não enxergo nenhum problema racial no meu 
departamento. 

“No meu departamento mesmo vi coisas veladas muito cruéis.” 

Já a professora Dandara lembra de um confronto com uma autoridade dentro da 

universidade. Segundo o que ela declara, a sua resposta dada ao pró-reitor foi à altura do 

insulto preconceituoso declarado e não silencioso, sofrido por ela. Dandara afirma que é 

possível não ter sofrido mais preconceito dentro da universidade por ser realmente uma 

“negra atrevida”. 

Eu tive um pró-reitor que disse uma vez numa discussão que eu era uma 
nega besta: “Você é uma negra nojenta!” – disse assim comigo. Uma vez 
que eu não fui dar aula, alguém falou assim: “A professora Dandara não 
vem porque ela tá grávida.” E ele disse: “E aquela nega lá tem competência 
pra ficar grávida!” Coisa assim, olhe bem, o pró-reitor! Eu continuarei 
como ele me disse: você é uma negra nojenta! Eu respondi pra ele: “Eu 
continuarei uma negra nojenta porque não vou perder isso! Agora você é 
hoje um pró-reitor que amanhã não é mais! Então se cuide para encontrar o 
que é que você é, porque eu já sei o que é que eu sou, e o que eu sou, se 
envergonha você, azar é o seu! Agora você é um pró-reitor e amanhã não é 
porra nenhuma! Então cuide de saber quem é você.” Eu sempre confrontei à 
altura, mas talvez eu não tenha encontrado gente que tenha coragem de me 
fazer mais do que fez, porque sabia que eu era de fato uma nega atrevida. 

Mesmo registrando situações de preconceito, a professora também declara ter sido 

sempre muito respeitada na UFC como musicista. Ela afirma que talvez por isso talvez nem 

tenham percebido a sua cor. Nascimento (2002) compreende esse “nem ver a cor” no campo 

da arte, como um espaço, por assim dizer, adequado para negros. Não só a arte, mas o futebol, 

a dança. Se estes são artistas, estão no lugar certo, ninguém nota. A cor se torna um destaque 

quando negros ocupam outros lugares como os de: médicos, advogados, parlamentares, 
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empresários, juízes, ou seja, aqueles de maior poder e status e já configurados como 

apropriados para brancos. Observemos o que ela declara: “Na UFC eu entrei como musicista 

regendo coral, o meu, o nosso coral sempre foi um coral que fez muito sucesso. Então eu era 

responsável por esse sucesso. Eu acho que as pessoas mistificam ou mitificam logo e nem 

veem a cor.”  

Entre colegas professores no seu departamento, a professora Dandara afirma não ter 

sofrido preconceitos, mas declara que entrou em confronto com outros professores em uma 

situação de racismo, para defender um amigo. Ela conta esse caso de confronto com um pró-

reitor no âmbito da universidade, mas também afirma que não sofreu preconceito na UFC 

entre colegas. 

Eu não sofri por causa disso na UFC, eu sempre fui muito respeitada e por 
duas vezes eu vi outros professores negros sofrendo no meu departamento. 
No meu departamento mesmo vi coisas veladas muito cruéis. Mas comigo, 
acham que tinha medo de minha língua, da minha fama. Aí, comigo mesmo 
nunca se meteram, mas eu tive de defender uma pessoa que ficou calada: 
“Tem medo de ir pra cadeia não? Eu te levo pra cadeia agora mesmo! Eu te 
levo lá e te faço um processo!” Porque eu vi como é que a pessoa fez com o 
outro. O outro ficou magoado e calou-se.  

Aqui ela faz uma relação com os preconceitos na escola e diz ter percebido uma 

incidência maior de preconceitos nas escolas do Estado nas quais foi professora, do que na 

universidade. Declara que os seus irmãos pequenos sofreram os preconceitos mais comuns 

que estão presentes no cotidiano da escola como os insultos e xingamentos, e que de tão 

frequentes parece já terem se naturalizado, porque as pessoas costumam não dar a menor 

importância. Assim, podemos notar esse sentido do “deixa pra lá”, do eufemismo e tentativa 

de atenuar essas situações, no que ela chama de “crueldades de menino”, da mesma forma 

como o professor Francisco fala, minimizando como “coisas de criança”: 

Nas escolas do Estado, quando os meninos eram pequenos, existia muito 
essa coisa: “Nego, nego besta num sei o quê”, mas tudo aquelas crueldades 
de menino né. Mas na universidade eu nunca vi, entre os meus alunos. Eu 
tive poucos alunos negros na universidade. Talvez a gente possa ver a 
crueldade da distinção de raça aí, porque nas universidades públicas tem 
poucos alunos negros, porque normalmente eles vieram de escolas que não 
ensinaram muito, não puderam ter acesso. A maioria é branca. Isso eu 
posso dizer por que eu tive pouquíssimos alunos negros na Faculdade de 
Educação. Eu tive pouquíssimos alunos negros, posso contar nos dedos, 
umas duas ou três. (Professora Dandara – grifamos). 
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Na afirmação acima a professora parece atentar para o fato de que, apenas a 

existência de poucos negros na universidade já pode ser interpretada como uma crueldade 

contra negros que não tiveram esse acesso em igualdade com brancos. No entanto, considera 

que a universidade é o lugar apropriado para se refletir sobre as questões relativas àquelas 

pessoas que apresentam um padrão, por assim dizer, diferente do comum: 

O lugar ideal pra discussão é a universidade. Tudo que a gente propõe, 
ateia fogo! Pra discutir vai ter que começar a perguntar. Os grupos 
precisam começar a se articular com todos, em vez de ser só o grupo que vai 
discutir o negro, o grupo que vai discutir a exclusão do cego, é preciso que 
haja uma articulação. Eu acho que tem que ter uma pró-reitoria de 
discussões de grandes causas! (risos) Tem de criar. Não tem a de extensão!  

Em sua época de estudante de Direito, porque hoje ela é professora aposentada da 

UFC, registra a ausência de negros estudantes e também de professores negros, o que 

considera como uma evidência de exclusão social, e não algo natural: “Na minha classe de 

Direito só tinha a Julieta e eu de negros, e minha turma tinha 60 alunos, e a noite não tinha 

nenhum, eu estudei de manhã um tempo, e um tempo eu estudei à noite.”  

A professora Dandara parece deixar claro que a sua visibilidade na Faculdade de 

Direito era pelo caráter de ludicidade que imprimira naquele espaço. Com a música e os 

programas culturais que organizava na Faculdade de Direito, garantiu de certa forma a sua 

inserção naquele espaço e o respeito dos colegas. Não podemos deixar de lembrar que esta 

professora vem de uma família de classe média e que seu pai foi um advogado bem 

conceituado na área. Também não podemos esquecer que o seu fenótipo é mais aproximado 

do índio, o que pode ter lhe garantido sofrer menos preconceito nesse espaço conservador e 

elitista da Faculdade de Direito. 

Na Faculdade de Direito, eu era bem novinha. O povo dizia que eu era 
bonita. (risos) Vestia uma saia muito curta assim, e fui muito líder na 
Faculdade de Direito. Então eu nunca sofri absolutamente nada, de nenhum 
professor e de nenhum colega. Eu era muitíssimo querida e respeitada. Por 
que eu fazia muita danação, muita coisa, promovia festa, levava orquestra 
pra tocar, levava coral, inventava muita excursão! Eu fazia muita doidice, 
eu fazia muita coisa e então, todo mundo assim ainda hoje quando vão fazer 
qualquer coisa do povo do Direito que eu não segui, me chamam. Não pode 
ter nada da turma que eu não esteja no meio!  
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“Houve muito problema, foi a primeira vez que eu senti o preconceito, não sei se pela cor, 
ou pela disputa no mesmo departamento.” 

O professor Telles também traz uma experiência na UFC sobre a qual ele não tem 

certeza se sofreu confronto com os colegas em razão de preconceito ou se por outros motivos 

que ele não consegue compreender exatamente. Mais uma vez fica a dúvida de mais um dos 

entrevistados cada vez em que se apresenta uma forma, por assim dizer, talvez velada de 

racismo: 

Houve muito problema, foi a primeira vez que eu senti o preconceito, não sei 
se pela cor, ou pela disputa no mesmo departamento. Um cidadão que era 
do mesmo departamento, ele está lá ainda, ele e mais três pessoas tinham 
uma atitude de guardião, sei lá, de moralista, e quando eu fiz a minha 
proposta com o prazo para eu ir para o Canadá, ele fez um movimento 
intenso contra a minha saída dizendo que não era justo, tinha que fazer um 
calendário pra todo mundo, e no calendário eu ficava quatro anos depois. 
Isso me deixou desorientado e houve muito confronto por conta que a 
maioria votou pela minha ida e esse cidadão desde então se transformou 
num grande inimigo. E eu me perguntava, por quê? Quando eu vi o cidadão 
reagindo a uma professora negra do departamento, por exemplo, eu 
comecei a desconfiar. Será que é por conta de preconceito ou disputas de 
departamento? É uma dúvida que eu tenho até hoje, entendeu?  

“Sofri preconceito de cor entre os estudantes, meninas brancas, estatuária branca, panteon 
grego. Entre os professores não.” 

O professor Viana, em uma primeira conversa por telefone, se reconhece como um 

filho das elites cearenses, se diz de pele clara e, portanto não negro, inclusive afirmando que a 

cor da sua pele “precisava de muita praia para ficar de cor negra”, mas ao longo de nossa 

entrevista revela que não sofreu preconceito de cor porque faz parte de uma elite, e que entre 

colegas jovens ainda sentiu, mas nunca entre colegas professores universitários. De fato ele 

está mais para pardo que para preto, mesmo sabendo que as categorias parda e preta são 

consideradas como negras para fins de estatística (IBGE). No início da entrevista ele falou: 

“Não leve a minha voz” ele falou, pedindo para não gravar, e dizendo que “assim era a 

África,” confirmando a minha afirmação de que a oralidade, a voz eram características 

profundas do povo africano.  

Ele não quis que gravássemos a entrevista, acreditamos que pelo fato de ter sido 

militante do Partido Comunista desde muito jovem, a ainda hoje continua. Ele explica que 

prefere manter um padrão cultural de oralidade que é um traço da cultura africana, conforme a 
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fala acima. Diferente dos demais professores entrevistados, o professor Viana teve 

experiência como professor universitário em vários países, nos quais conheceu grandes 

intelectuais, o que lhe conferiu poder para abrir um curso de Antropologia ainda antes da 

fundação da Universidade Federal do Ceará, da qual foi também chamado por Martins Filho 

para ajudar na sua implantação. Com relação à escola e à universidade ele declara, de acordo 

com Ivan Ilich45 do qual ele se declarou amigo: “Eu nego a escola e essa universidade 

classista. Eu fundei um Centro de Estudos de Antropologia, mas quando conversei com o 

Ivan pensei: vou fechar meu Centro também.”  

Na fala seguinte ele conta um pouco sobre os anos de fundação da UFC, 

confirmando o que conta também Martins Filho. Registra a inexistência de alunos e 

professores negros na sua época de escola, e de universidade como aluno e como professor. 

A universidade nasce em 1954. Havia centros de cultura. A Faculdade de 
Direito era de onde vinham as lideranças. A universidade abrigava muitas 
contradições. Tinha um professor negro na Escola da Marinha. Na 
universidade não lembro. No ensino básico, sim, mas lembro de poucos, o 
Jaborandi. Tinha os de cor mediterrânea. O Martins Filho criou a primeira 
Comissão de Fundação da Universidade e eu fiz parte dela. O Martins veio 
de balcão, ele criou as peças certas para criar a universidade. Eu comecei a 
dar aulas aos 26 anos a chamado do Martins. Tinha o professor Edson 
Carneiro, que era um folclorista negro. Eu conheci Arthur Ramos. Eu sou 
antropólogo. Eu conheci bem o Rio de Janeiro, a africania, o samba. 
Conheci o Darcy Ribeiro, mineiro, um bruxo, um ritualista. Botou a mão em 
cima de mim e disse: você é antropólogo. Trabalhei com ele, com os índios. 

Nesse outro momento ele conta sobre seus trabalhos como aluno e professor e da sua 

proximidade com antropólogos e folcloristas que estudaram sobre questões étnicas e que na 

época eram reconhecidas como folclore e não como cultura de base africana ou indígena. 

Volta a repetir que o preconceito que sofreu foi por fazer parte da elite de então. 

Fui discriminado mais pela ideologia do que pela cor da pele. Sempre fui 
um pacifista. A paz é o maior objetivo de luta, sem paz não se chega a um 
bom lugar, sem paz se chega à tragédia. Andei sempre seguindo estrelas da 
paz. Aos 25 anos fiz especialização na Quinta da Boa Vista. Fui aluno das 
elites, do Darcy, do Edson Carneiro. Nós criamos o Instituto de 
Antropologia com a direção do Thomas Pompeu Sobrinho. O Waldemar 
estava matriculado, o Florival Seraine. A universidade estava aberta para 
quem tivesse capacidade. Sempre estudei uma disciplina, nunca gostei de 
leques. Trouxe muitos livros, do Arthur Ramos, Edson Carneiro, etc.  

                                                 
45 Illich é autor de várias obras, algumas traduzidas em 25 línguas. Nos seus numerosos escritos, Illich contesta 
muitas das suas instituições e estruturas sociais existentes.  
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Finalmente nessa parte de sua narrativa ele diz que sofreu preconceito de cor por 

parte de seus colegas estudantes e das meninas brancas. Interessante é que ele coloca o fato de 

mostrar boa aparência como um aspecto que lhe favoreceu a não sofrer preconceitos, além da 

sua competência profissional e de sua origem familiar. 

Abro meu curso de Antropologia, fui aplaudido de pé. Minha mulher, minha 
mãe estudavam, falavam várias línguas. Fui discriminado por ideologia, 
não por cor. É a relação conteúdo envelope, sempre me vesti bem, era todo 
embonecado. Sofri preconceito de cor entre os estudantes, meninas brancas, 
estatuária branca, panteon grego. Entre os professores não.  

Ele diz que a convivência e diálogos com dois estudantes negros de Direito, 

Waldemar Gonçalves e Tarcísio Leitão, lhe permitiu compreender melhor as questões do 

racismo na universidade. Aqui ele faz uma alusão ao racismo no Brasil trazendo trechos de 

algumas músicas populares brasileiras. 

Meus diálogos com Waldemar foram muito importantes, sofreu racismo 
silencioso na Faculdade de Direito. Tarcísio Leitão chocava, não respeitava 
códigos. No Brasil das cadeirinhas, da cana-de-açúcar, branco é branco, 
preto é preto, a mulata é a tal, nega do cabelo duro, qualé o pente que te 
penteia. O René Barreira, a Rosa da Fonseca, foram meus alunos. Minha 
mãe dizia: não se reprova um menino pobre. Eu não evitava a ideologia, 
mas eu acreditava em alguns códigos que formaram o Ocidente: “amai-vos 
uns aos outros”, o cristianismo nascente, os mandamentos... Eu me apoiei 
nessa contradição: Marx & Cristo. Gostar da humanidade, lutar pela paz, 
isso foi mais que o partido. Um comunista verdadeiro entregava a vida pelo 
ideal.  

Nesse trecho, o professor faz questão de destacar a sua contribuição como 

antropólogo nos estudos das questões sobre a formação do povo brasileiro e da ajuda de 

Martins Filho para que desenvolvesse os seus trabalhos. Como podemos observar, o professor 

estava cercado da intelligentsia que produzia o pensamento sobre questões raciais no Brasil, e 

aparece como um dos auxiliares de Martins Filho na organização dessa universidade. Ele fala 

de um lugar diferenciado dos demais professores:  

A tragédia do séc. XX – o desmoronamento da União Soviética. Eu tomei a 
Antropologia como minha contribuição. Estabeleci contato com Darcy, 
Florestan Fernandes, Arthur Ramos, etc. na Quinta da Boa Vista. Aqui 
Martins entregou tudo o que eu precisava. O Martins foi extraordinário 
captador de recursos, era advogado, a Faculdade de Direito o berço da 
universidade. Os Cantídio, os Picanço, etc. foram meus alunos. Martins 
criou os institutos. Uma elite cearense estava interessada. Eu tinha apoio 
político da esquerda. 
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4.2 Mulher negra na Medicina: mulher negra fora de lugar? 

“Fiz várias tentativas pra manter a faculdade. Comecei a trabalhar numa fábrica, tive que 
deixar a fábrica.” 

A professora Melissa tem atualmente 78 anos e diz que só pôde ingressar na 

universidade aos 25 anos porque a condição de pobreza familiar sempre a obrigou a trabalhar 

para custear sua própria vida e seus estudos. Desde muito cedo começou a trabalhar, em 

condições muitas vezes muito difíceis para conciliar trabalho e estudos. Ela precisou utilizar 

estratégias que considerou uma “loucura” para continuar estudando medicina. Este curso, 

como outros tantos cursos ditos de maior prestígio na universidade, já começa de início 

eliminando aqueles que não têm condições financeiras para custeá-lo, pois funcionam em 

tempo integral, além dos livros muito caros.  

Eu fiz vestibular a primeira vez e não passei, mas tentei a segunda vez e foi 
aí que eu passei, em 1956. Aí foi outra luta porque a faculdade era tempo 
integral, e na Faculdade de Medicina você não pode ter, não tem condições 
de ter outra atividade paralela, e eu precisava. Meus pais já estavam em 
Fortaleza e eu precisava manter livros e essa história toda e então fiz várias 
coisas assim como ficar ensinando crianças ali, quando eu chegava para 
almoçar meio-dia aí o menino vinha e eu ensinava, fiz várias tentativas pra 
manter a faculdade. Comecei a trabalhar numa fábrica, tive que deixar a 
fábrica, quando passei. Quando eu fui falar com o meu gerente, que 
chamavam presidente, ele ficou muito feliz que eu tivesse passado. O filho 
dele fez vestibular já era a quarta vez e ele não passava, então quando ele 
viu que eu tinha passado ele ficou um muito feliz.  

Melissa teve demonstrações de solidariedade por parte de seu chefe nesse momento, 

que lhe deixou organizar seu próprio horário na fábrica, para tentar conciliar estudo e 

trabalho. Conforme ela declara, não foi fácil prosseguir: 

Eu fui falar com meu gerente, e nesse tempo não tinha FGTS. Era diferente 
o direito trabalhista, e ele então me adiantou. Eu disse a ele que tinha que 
sair porque não tinha condições de permanecer. Foi aí que eu adotei uma 
estratégia que parece loucura! Ele me disse na primeira vez que não tinha 
problema, só queria que o trabalho fosse feito e que meu chefe dissesse que 
tava tudo ok. Eu não tinha horário. Eu chegava 4h da manhã na fábrica e 
quando era 7h que todo mundo tava entrando, eu ia saindo e ia para a 
faculdade e quando era 11h saía da faculdade ia direto para a fábrica. 
Quando dava uma e meia eu tava saindo e então foram assim uns seis 
meses. Perdi muito peso, fiquei muito, muito, muito frágil. E aí foi que eu fui 
falar com ele e disse que não tinha condições, e ele vendo realmente minha 
luta ele me deu cinco meses de abono o que me ajudou muito! Ele foi um 
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senhor que me ajudou muito!  

Aqui ela registra a ausência completa de mulheres negras além dela, na Faculdade de 

Medicina, e destaca a quantidade mínima de mulheres naquele espaço em relação aos homens. 

Eu era a única negra na Faculdade de Medicina e também a única negra na 
turma, porque realmente era difícil. Nós éramos uma turma de 32 alunos, 
nós éramos oito mulheres, mais ou menos um quarto da turma, e agora é 
quase 50% de mulheres.  

A professora Melissa também não esquece de lembrar a dificuldade de se manter em 

um curso de tempo integral sem recursos econômicos. Então explica como foi conseguindo 

garantir sua permanência no curso: “Naquela época era tempo integral. Aí para me manter 

era difícil, porque não tinha trabalho, e aí com esse dinheiro que eu tinha ganhado lá da 

fábrica ia ajudando meu pai, sempre suprindo em alguma coisa.”  

Ela declara ter sofrido na Faculdade de Medicina dos anos 1950, mais preconceito 

por ser mulher, do que propriamente por ser negra. Melissa explica que não chegou a perceber 

tanto preconceito por ser negra. 

E na faculdade sofri mais discriminação, talvez mais como mulher, porque 
como eu disse, nós éramos poucas mulheres, mas assim como discriminação 
assim na minha turma eu acho que não, nunca senti, embora eu fosse a 
única negra, nunca senti.  

Quando eu insisti sobre ter sofrido preconceito na UFC, ela resolve contar sobre uma 

situação de preconceito racial experimentada por ela quando fez concurso para professor na 

Faculdade de Medicina. Segundo ela o seu concorrente era uma pessoa de família de elite, e 

não suportou o fato de uma negra ter a ousadia de concorrer com ele. Ela afirma: 

Então aí foi que eu fui para professor adjunto concorrendo com ele, e ele 
então aonde andava ele dizia aquela negra, ele dizia assim mesmo: “Aquela 
negra quer concorrer comigo! Como é que pode, aquela negra! Tem uma 
negra aí concorrendo comigo.” Mas deixa que ele tinha feito o curso dele 
em São Paulo de doutorado, mas não tinha defendido a tese, e eu tinha 
contato lá na universidade de São Paulo. Entrei em contato e eles 
informaram que ele não tinha defendido a tese. Ele fez o curso todinho, mas 
foi embora e até agora não fez defesa de tese. Então ele não tem o título. Eu 
sabia que era obrigatório apresentar o título de doutor e ele não tinha. Mas 
ele quis amedrontar a banca. Ele dizia pra todo o mundo, pra ver se com 
isso me intimidava. Nessa época foi que eu me senti muito pressionada, 
muito pressionada mesmo! Aonde eu chegava as pessoas diziam assim: 
“Olha aí, o Geraldo anda dizendo por aí que não vai ganhar dele. Como é 
que você pode? Como é que você não se enxerga? Como é que pode 
concorrer com ele? Uma negra!” 
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4.3 Diferentes percepções dos preconceitos 

“Eu realmente, na UFC nunca senti nenhum olhar atravessado, de jeito nenhum, pelo fato 
de eu ser negra.” 

A professora Regina conta uma história de superação da condição de pobreza por 

meio de esforço próprio. Os esforços envidados inicialmente pela mãe para que todos os 

filhos estudassem, não medindo consequências, aparecem no discurso da professora como a 

base para a ascensão social de toda a família. Ela chegou em Fortaleza para concorrer a uma 

vaga de professora no curso de Letras no ano de 2005 e desde que passou, fala que não sofreu 

nenhum tipo de preconceito. 

Tem muitas histórias em torno de concurso no Brasil, mas graças a Deus eu 
cheguei aqui em Fortaleza e ninguém me conhecia. Concorri com pessoas 
de fora, de São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e graças a Deus 
eu passei em primeiro lugar e fiquei. Em dezembro de 2005 cheguei aqui e 
desde que eu cheguei, eu sinceramente nunca, nunca eu senti problema 
racial. Inclusive eu cheguei em final de dezembro de 2005 e no início de 
2006 comecei realmente a trabalhar. Eu me apresentei para a universidade 
durante o ano de 2006. Eu já trabalhei bastante e o pessoal já viu que eu 
realmente gosto muito de trabalhar. Aí no final de 2006 eu já fiz um evento 
sobre ensino que chamou muita atenção. Em 2007 eu já comecei a ser 
coordenadora do doutorado da Linguística e passei 2007, 2008, e no início 
de 2009, agora em maio, eu deixei. Eu realmente, na UFC nunca senti 
nenhum olhar atravessado, de jeito nenhum, pelo fato de eu ser negra.  

Regina imediatamente, sem que perguntássemos, estabelece uma comparação do seu 

caso com o de sua irmã, também negra, mas que ocupou cargo mais alto na universidade: 

Agora a minha irmã sim, ela tem história da universidade. Ela também é 
professora há mais tempo que eu. Há 17, 18 anos que ela é professora. Ela 
tem mais de história, ela já teve história porque ela assumiu lá em Manaus o 
cargo de pró-reitoria. Eu não sei o que ela realmente sentiu, mas lá ela 
sentiu. Mas aqui até este momento, pelo contrário, eu realmente fui muito 
bem recebida até hoje.  

A respeito do caso da irmã de Regina, alguma semelhança se observa na narrativa 

dos professores Telles e Luiza. Segundo Luiza, a ascensão do negro começa a incomodar 

quanto mais ele cresce dentro da universidade, quanto mais ganha visibilidade positiva, e 

Luiza registra essa compreensão com muita propriedade. Ela declara que sofreu uma situação 

bastante desagradável em seu departamento, a qual ela considera que foi uma situação 

preconceituosa. Ela afirma que só incomodou no momento em que passou a ocupar um 
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espaço de poder considerável dentro da Faculdade de Pedagogia. Telles apenas chega a 

desconfiar que foi vítima de preconceito, mas ainda não elabora tão claramente quanto Luiza. 

Acreditamos que quanto mais velado o preconceito, mais pode confundir os que passam por 

situações desse gênero. 

4.4 Onde o senso comum e a ciência se confundem 

“Eu ouço dos professores da Sociologia, da História, da Educação e de outras áreas sobre 
a não existência de populações negras no Ceará.” 

O professor Gérson não conta casos explícitos, talvez porque não fiz essa pergunta 

direta, mas outro professor nosso entrevistado que o conhece, registra que ele lhe falou sobre 

experiências muito desagradáveis com racismo na UFC. O professor Gérson registra com 

bastante convicção um percurso profissional de grandes conquistas e consciência de sua 

competência e de sua negritude: 

Vim justamente quando o mestrado em Engenharia Elétrica estava se 
implantando aqui. Aí comecei a trabalhar. Vim e comecei a trabalhar. Corri 
lá na Educação, corri na História. Aliás, antes eu queria ajudar. Pesquisar 
na História, trabalhar na História. Só que a História não foi muito receptiva 
à minha presença aqui. Nem na UECE e nem na UFC, e o pessoal que foi 
receptivo foi o pessoal da Educação e eu comecei a co-orientar tese lá na 
Educação.  

Para o professor Gerson, que tem uma trajetória de militância nos movimentos 

negros, a universidade não tem um compromisso com as temáticas referentes aos negros, e 

atribui a isso o fato de que a universidade converge com a ideia de grande parte da 

historiografia oficial de que não existem negros no Ceará, o que pode levar a universidade a 

dar destaque apenas aos estudos das populações indígenas: 

Bom, então há uma resistência impressionante a tudo o que se diz a respeito 
do negro nas universidades do Nordeste e, sobretudo, à universidade do 
Ceará. A universidade do Ceará é extremamente reativa. Ela tenta pensar o 
Ceará como o Estado de população indígena. Mesmo que as estatísticas 
marquem a presença de uma população de descendência africana muito 
grande, ela não conseguiu como universidade ultrapassar a questão de 
traçar um ponto de vista sobre raça, entender o que é raça no sentido social 
e biológico. Ela não conseguiu. Mesmo a cultura cearense, eles limitam a 
possibilidade de aprofundamento, sobretudo quando ela entra no campo da 
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origem africana. Há uma excessiva e sintomática negação da base africana 
no Ceará. Então o conjunto universitário todo é preparado para isso, e 
escolarizado nisso. Então você bate numa dificuldade muito grande quando 
se trata de assuntos relativos à população negra. Eu já declarei isso, já li 
até reportagem sobre isso e a mesma explicação eu ouço dos professores da 
Sociologia, da História, da Educação e de outras áreas sobre a não 
existência de populações negras no Ceará.  

No sentido do que afirma o professor Gérson, Santos (2000, p. 20) assevera que, 

através da sociologia das ausências e das emergências, é necessário um “[...] trabalho de 

imaginação epistemológica e de imaginação democrática com o objetivo de construir novas e 

plurais concepções de emancipação social.” Santos (2000) ainda afirma ser impossível 

imaginar um mundo melhor com uma única concepção, uma só cosmovisão. Daí que a 

desqualificação, supressão ou ininteligibilidade atribuídas aos saberes e práticas africanas ou 

afrodescendentes não são cabíveis numa instituição como a universidade. Santos (2000, p. 18) 

traz muitos exemplos dessa postura equivocada a qual o professor Gérson também critica, dos 

quais destacamos este: “[...] a presença ou relevância dos antepassados em diferentes culturas 

deixa de ser uma manifestação anacrônica de primitivismo religioso ou de magia para se 

tornar uma outra forma de viver a contemporaneidade.” 

O professor alerta para o fato de que os responsáveis por pensar a cultura cearense e 

brasileira, no caso os professores universitários, não deram um salto de qualidade com relação 

às elaborações do senso comum. A esse respeito ele traz um exemplo do seu cotidiano: 

Eu ouço do pipoqueiro, do cara que tá na esquina da universidade a 
compreensão é exatamente a mesma! E não é a cultura do pipoqueiro. Ele 
não é pago para pensar a sociedade. É incrível que ele dê a mesma 
explicação daqueles que são pagos para pensar a sociedade. Então toda vez 
que se trata de discutir a população negra e discutir cultura de base 
africana, a cultura negra no Ceará, eu tenho imensa dificuldade.  

Pelo que o professor explica, essa ideia de não existência de negros no Ceará já está 

incutida no imaginário popular, mas se esta vem do povo, até que se pode entender. O que ele 

não compreende é a postura da universidade que, sendo detentora de informações e do poder 

de publicizá-las, ainda hoje não se dê conta das consequências negativas dessas ideias para a 

elaboração de outro pensamento que possa convergir com as ideias que já começam a 

desconstruir esses equívocos em alguns trabalhos que já estão publicados: 

Foi então muito difícil de fazer com que esses assuntos fossem aceitos na 
universidade. As barreiras não são apresentadas normalmente de cara. Elas 
vão se colocando em pequenos aparatos, em pequenas modificações, em 
pequenas formas de tentar desviá-lo daquilo que você tá querendo fazer. 
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Costumam dizer: “Vai fazer outra coisa que você vai ter mais dinheiro, mais 
sucesso!” Então esse é um universo bastante sutil, mas muito bem 
estruturado na sociedade cearense. Então toda pessoa que se propõe a fazer 
qualquer coisa relativa à descendência africana, descendência da 
população negra, da cultura e da linguagem africana no Ceará, se não usar 
o rótulo popular, folclórico, vai ter muita dificuldade. Os obstáculos são 
bastante grandes. Faz parte da cultura cearense. (Grifamos). 

Recorrendo à sociologia das ausências e das emergências de acordo com Santos 

(2000, p. 16), e corroborando com o que pensa Gérson sobre a invisibilidade e a distorção da 

compreensão das culturas africanas e afrodescendentes, podemos afirmar que:  

Não há ignorância em geral nem saber em geral. Toda a ignorância é 
ignorante de um certo saber e todo o saber é a superação de uma ignorância 
particular (Santos, 1995, p. 25). Deste princípio de incompletude de todos os 
saberes decorre a possibilidade de diálogo e de disputa epistemológica entre 
os diferentes saberes. O que cada saber contribui para esse diálogo é o modo 
como oriente uma dada prática na superação de uma ignorância. O confronto 
e o diálogo entre os saberes é um confronto e diálogo entre diferentes 
processos através dos quais práticas diferentemente ignorantes se 
transformam em práticas diferentemente sábias.  

O professor Gérson atribui a essas ideias de não existência de população 

afrodescendente no Ceará, também as dificuldades que vem encontrando em pensar e 

implementar programas e políticas públicas que já são previstos por lei, e mesmo assim estas 

ainda encontram sérias barreiras para discussão na própria universidade, como por exemplo, a 

implantação da lei nº 10.639. Segundo o professor: 

O Ceará assumiu muito da proposta republicana de eliminar os vestígios do 
escravismo criminoso e da presença da população africana na cultura 
brasileira. Coisas que fizeram com que intelectuais brasileiros se 
aproximassem muito da cultura francesa e admitissem a possibilidade do 
Brasil ter uma cultura francesa e o Ceará então, por razões, vamos dizer 
ideológicas, se aprimorou também nesse sentido. Para fazer qualquer 
trabalho que discuta a sociedade do ponto de vista de uma população de 
descendentes africanos, descendentes do escravismo, e indicadores de uma 
posição diferente na sociedade é muito difícil no Ceará. É daí que também 
outras coisas encontram dificuldade. As ações afirmativas, a implantação da 
lei que rege a informação sobre história cultural negra nos currículos do 
ensino fundamental, tudo isso encontra uma imensa dificuldade de se fazer 
no Ceará.  

Ele afirma que, em geral, as pessoas indicam e insistem com ele que é bem mais fácil 

e adequado trabalhar com as questões dos afrodescendentes em estados onde houve maior 

incidência da escravização de um maior número de africanos, como nos estados da Bahia e de 
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Pernambuco. Esta ideia só vem justificar e reforçar algo que é necessário repensar e 

reescrever. Segundo ele: 

O Ceará então é um dos estados onde se tem a maior dificuldade de 
ultrapassar essas barreiras. As pessoas brincam comigo e falam: “Você foi 
escolher dar murro em ponta de faca, você podia ter ido para a Bahia, 
podia ter ido para Pernambuco, outros locais onde teria sido mais fácil essa 
trajetória e você escolheu o Ceará!” Todos reconhecem da dificuldade que é 
você trabalhar isso no Ceará.  

O professor alerta para o fato de que, mesmo tendo passado por essas dificuldades, o 

Ceará é exemplo para o Brasil, no que diz respeito aos grupos de pesquisa que hoje trabalham 

com essa questão, e embora ainda não tenham um reconhecimento local e nacional, alguns 

pesquisadores de renome dessa temática já reconhecem o trabalho desses grupos. 

Apesar disso, a gente montou hoje em educação, o maior grupo sobre 
relações étnicas do Brasil, que está no Ceará. O maior número de 
professores numa linha de pesquisa, um maior número de orientandos e 
pessoas estudando. Não que esse grupo seja fantasticamente grande. É que 
os outros são muito pequenos. Nós conseguimos ser hoje, vamos dizer assim, 
um radiador de ideias para o Brasil. Isso foi dito por professores da USP 
como Rosely Flishman, como Kabengele Munanga. Eles reconhecem que 
implantamos um caminho novo no Ceará, um caminho que ainda não tem o 
reconhecimento nacional e nem o próprio Ceará reconhece o que a gente tá 
fazendo aqui. (Grifamos). 

Para o professor, é uma realidade a dificuldade existente na universidade enquanto 

instituição de esta reconhecer a existência de negros e suas especificidades na área da 

educação. 

As autoridades universitárias têm dificuldade em falar o que a gente faz, 
existe uma rejeição em reconhecer que nós existimos na universidade. 
Então, tudo o que é relativo a negro na educação, eles tentam encaminhar 
para a História, ou pra Sociologia, Psicologia.  

A preocupação de Gérson parece passar longe das análises que atualmente são feitas 

sobre a função da universidade na sociedade dita “do conhecimento”. Enquanto o professor 

Gérson se volta para introduzir outros saberes que considera básicos como, por exemplo, a 

contribuição do povo africano para o conhecimento no mundo, Berheim e Chauí (2008, p. 12) 

asseveram que a universidade “[...] atualmente mais que em qualquer tempo atende às leis de 

um mercado cada vez mais exigente.” Nesse sentido, eles afirmam que:  

Definida e estruturada por normas e padrões completamente alheios ao 
conhecimento e à formação intelectual a universidade é pulverizada e micro-
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organizações que usam o tempo dos professores e submetem os alunos a 
exigências não relacionadas com o trabalho intelectual.  

Torna-se, portanto uma luta contra os ditames da lógica do mercado que se instala na 

universidade e que muito sutil vai se apresentando no tipo de financiamento para as pesquisas 

e os programas de extensão, e o que se aprende na sala de aula. Não é à toa que o professor se 

ressinta da dificuldade de introduzir tais temáticas e buscar reconhecimento. 

Santos (2000) propõe uma reversão dessa “monocultura do saber” na universidade, 

com o que ele chama de “ecologia de saberes”, segundo a qual saberes diferentes do 

hegemônico não sejam colocados como “alternativos”, nem num grau de subalternidade, mas 

sim visando um diálogo construtivo entre saberes. 

4.5 Uma escolha frustrada pelo racismo 

“Aí tentei duas, três vezes, não consegui, quando eu soube da verdade, e essa parte eu 
procuro esconder.” 

O professor Alceu, mesmo tendo desenvolvido uma carreira com êxito na área de 

Farmácia, declara que teve uma experiência frustrada: três tentativas de passar no vestibular 

para Medicina na UFC. Este ocorrido parece ter sido um caso de racismo silenciado e velado 

dentro da universidade. 

Termino o Ginásio, passei, fiz o art. 91, passei, e em seguida assim que 
passei fiz o científico no Colégio São João. Eu me preparei para medicina. 
Eu já estudava para fazer o científico, mas com olho na medicina. Pois bem 
passei esses três anos de preparação do científico sempre me preparando 
para fazer o vestibular para medicina nesses cursos preparatórios.  

O professor não deixou muito claro estas afirmações sobre as três tentativas 

frustradas de passar para o curso de Medicina, mas é um tema recorrente em toda a sua 

narrativa. Ele fica um tanto constrangido de falar todos os detalhes, e sua esposa que está 

presente na entrevista também ficava visivelmente apreensiva. Pensamos que ela temia que 

ele se emocionasse, pois não estava bem de saúde. No entanto, ele demonstrou querer 

prosseguir com a narrativa: 

Aí tentei duas, três vezes, não consegui, quando eu soube da verdade, e essa 
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parte eu procuro esconder de você, mas você é perspicaz, e vai entender 
porque eu realmente me acanhei. Mas eu vou te dizer, eu me acanho até 
hoje, que eu nem preciso mais! 

Ele parece à vontade para falar, mas em alguns momentos, faz pausas prolongadas 

pela dificuldade de respirar, e também quando a memória falha. Outras vezes dá para perceber 

que há passagens de sua vida que ele prefere não entrar nas minúcias, como é o caso da fala 

acima. Mesmo assim prossegue:  

Aí então eu fiz o vestibular a primeira vez, não consegui passar, primeira, 
segunda, terceira vez não consegui passar. Já tava criando um complexo, aí 
que começou uma pessoa a dizer: “Rapaz, faça Farmácia, faça Farmácia, 
faça Farmácia!” Claro, foi quando eu soube que um professor, não digo 
meu amigo, absolutamente! Me contaram que esse professor, conversando 
numa roda de família com um colega meu de aeronáutica, que até foi 
ministro! Não, foi Secretário de Saúde, exato, Secretário de Saúde, como é o 
nome dele meu Deus? Ele estava nessa família conversando e disse: “Tem 
um rapaz da Base, muito competente!” O rapaz da Base era eu. “Esse rapaz 
não vai passar nunca! Ele não vai entrar na faculdade porque é um 
princípio nosso, é princípio nosso!” Ele era da banca examinadora, e ele 
falou: “É princípio nosso não aprová-lo!” 

Nesse momento ficamos um pouco em silêncio, nós três: eu, ele, e sua esposa. 

Preferimos não insistir imediatamente, e só voltar a insistir nos detalhes em outra ocasião. Ao 

que parece, para o tipo de vestibular da época, no qual eram realizadas entrevistas com os 

candidatos, foi possível barrar seu ingresso como negro na Faculdade de Medicina. Ele tomou 

a iniciativa de dizer que a partir daí ele iria falar de coisas boas. E começa a falar sobre 

situações em que considera ter sido reconhecido nos trabalhos que desenvolveu na UFC: 

“Acontece o seguinte. Eu estava dando aula e o professor Darcy Correia me viu dando aula e 

falou: ‘Vamos ter que colocar esse camarada aqui dentro, vai para minha cadeira de Física 

Aplicada à Farmácia’.”  

Para ele se configurou um avanço na sua carreira profissional o fato de um professor 

bem conceituado dentro da Faculdade de Farmácia, tê-lo chamado para trabalhar junto com 

ele em sua disciplina, em sua “cadeira”, como se chamava na época. 

Em outra ocasião, o professor conta que Dr. Wandick Ponte, um médico psiquiatra 

muito famoso na época, também lhe ajudou muito, lhe indicando outros caminhos de como 

um rapaz pobre poderia escolher profissões mais rentáveis. Podemos perceber que a forma de 

ascensão no espaço da universidade se dava em torno de amizades que pudessem abrir 

caminhos, ou seja, da maneira como o professor relata, parecia não haver uma política que 

contemplasse outra forma de promoção na carreira docente. 
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Wandick Ponte! Era Wandick Ponte. Wandick então ele me viu, conversou 
comigo, e eu fiquei lá na sala dele enquanto eu dava as aulas durante um 
bocado de dias. Enquanto eu dava minhas aulas de preparatória para o 
vestibular de Farmácia. De certo modo o Wandick Ponte começou a me 
jogar para cima, muito mesmo! Ele disse: “Olha, se você conseguir passar 
em concurso, você se inscreve e não deixe de ver a Cibernética, que é a 
especialidade do futuro e você vai até esquecer de ser professor. Pra 
dinheiro é a cibernética atualmente” – ele falou. E eu disse: “É professor, 
vamos ver.”  

Ele conta também que no momento de preparação para concorrer a uma vaga de 

professor na UFC, intimidou os demais concorrentes porque nesse momento ele já era 

reconhecido como alguém muito preparado, até muito além do que ele próprio se considerava:  

Aí disseram: “Ah! Esse camarada aí, ninguém vai concorrer com ele, não.” 
Aí começaram a exagerar sobre a minha competência: “Aí não tem peixe. 
Ele dá aula com muita classe! Esse aí é um sujeito que quando começa a dar 
aula todo mundo para pra ficar olhando pra ele, porque ele domina muito 
mesmo o assunto!”  

Em seguida ele lembra que havia um professor que sempre demonstrou 

declaradamente não gostar dele, e que em muitas situações procurou dificultar a sua vida 

como pessoa e como profissional dentro da UFC, mas que até hoje ele mesmo não sabe se 

esta atitude desse professor se configurava como racismo ou simplesmente uma indisposição 

com ele. O que podemos depreender é que muitas vezes o preconceito e o racismo se 

escondem por traz de muitas atitudes que não ficam muito claras para quem os sofre, 

conforme se pode observar na fala do entrevistado: 

Então eu me posicionando daquela maneira, eu fiz o concurso. Fiz o 
concurso, passei e fui bem recepcionado, fui bem recebido. Tem apenas um 
professor que até hoje não gosta de mim. Dizem que é racismo, outros dizem 
que não.  

Os trabalhos na Farmácia Escola desde a sua implantação e todos os outros que 

foram desenvolvidos nesta experiência parece terem sido motivo de maior satisfação para o 

professor enquanto profissional da área. Ele fala disso com muito respeito e carinho. Parece 

ter algum leve ressentimento por seu nome não constar nas placas que hoje identificam os 

seus fundadores, mas chamou a isso de “coisas pequenas”: 

A Farmácia Escola que eu também tomei parte é um “foco luminoso” 
dentro da Faculdade de Farmácia. Eu ajudei o professor Eudes Apoliano 
Gomes a implantar a Farmácia Escola. Nós dois fizemos. Ele com maior 
proeminência, ele é um grande sujeito, muito meu amigo. Mas não tem o 
meu nome, mas não tem problema Auxiliadora, porque eu já passei por 
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essas coisas pequenas, então onde você ver homenagem ao professor Eudes, 
é muito merecido, e eu tenho a primeira placa, e essa primeira placa me deu 
um incentivo muito grande na vida. No ano seguinte, outra placa, no ano 
seguinte, outra placa. Eu sei que são cinco, se não me engano cinco ou seis 
placas em anos seguidos. Se puder tirar fotografia, eu vou lhe mostrar. 
(Grifamos). 

Ele conta com muita alegria o fato de alguns ex-alunos o reconhecerem na rua e lhe 

agradecerem com muito respeito pelo incentivo que ele lhes proporcionou em sua carreira 

profissional. Nesse mesmo sentido ele fala de um acontecimento anual do qual ele sempre 

participa como convidado especial: 

Agora eu sempre dou uma aula inaugural. Eu fui convidado para dar uma 
aula dessas, e uns dois ou três alunos que iam desistir de Farmácia me 
falaram que iam continuar pelo estímulo que eu dei nessa aula inaugural, 
por minha causa, pela maneira como eu explicava, sentiam o que era a 
Farmácia, o significado de tudo.  

4.6 Quando a ascensão social parece encobrir a pele e também a consciência 

“Às vezes eu estou aqui no meu gabinete e de vez em quando alguém fala: ‘Oh, neguinho! 
Oh, negão!’ E só aí é que eu lembro que eu sou preto.” 

O professor Fernando, hoje falando do seu Gabinete no Campus do PICI, parece 

querer dizer: “se sou negro, não me lembro”. Afirma, tanto quanto o professor Viana que não 

sofre mais preconceitos por que tem boa aparência e sabe se comunicar com as pessoas. “Boa 

aparência” ou “boa comunicação” podem justificar que alguém possa ser vítima ou não de 

preconceitos? Consideramos que esse tipo de classificação está estreitamente ligada a uma 

exigência social ditada por uma cultura dominante que determina o tipo de roupa, cabelo, 

palavras, etiquetas sociais, enfim uma padronização de comportamento. Aqueles que adotam 

posturas diferenciadas podem ser estranhados ou até desvalorizados. Ora, vejamos o relato do 

professor abaixo. O que poderia ter feito com que ele se esquecesse que é negro? 

Às vezes eu estou aqui no meu gabinete e de vez em quando alguém fala: 
“Oh, neguinho! Oh, negão!” E só aí é que eu lembro que eu sou preto. No 
resto não, mas de um modo geral acho que assim, eu tenho uma facilidade 
grande de comunicação com as pessoas. Ah, e eu sou bonito!  
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Quem tem acesso a espaços historicamente ocupados por uma população branca, nos 

quais até se pode esquecer seu próprio pertencimento racial? Em estudos sobre universidade e 

a chamada sociedade do conhecimento, Bernheim e Chauí (2008, p. 7) destacam o uso 

intensivo de “[...] conhecimento e informação como um dos fatores mais importantes na 

emergência de um novo paradigma econômico e produtivo na sociedade contemporânea.” 

Mais importante até mesmo que a disponibilidade de capital, trabalho, matérias-prima ou 

energia. Contraditoriamente, o acesso a esta instituição torna-se, portanto, cada vez mais 

elitizado, e o conhecimento cada vez mais distante dos filhos da classe trabalhadora. Daí 

questionamos: como ficam as populações historicamente discriminadas que hoje requerem o 

direito ao conhecimento? O que nossos entrevistados mais pobres demonstraram foi uma 

certeza de que o único caminho para alcançar uma ascensão social sempre foi o estudo. E 

nessa perspectiva se esforçaram muito para chegarem a ser professores universitários com as 

titulações cada vez mais requeridas. Como eles se percebem hoje nesse espaço privilegiado? 

Em estudos sobre a participação social dos excluídos, Foracchi (1982, p. 152) afirma 

que é importante para a universidade: “Investigar, como no curso da existência histórico-

social, no acervo da sua experiência pedagógica esta instituição pode elaborar e definir 

critérios que lhe proporcionem a exata compreensão do seu papel na sociedade brasileira.” 

Um dos problemas da universidade destacados pelos estudiosos dessa instituição é a 

sua função social, e dessa forma não se pode percebê-la dissociada de um contexto maior, 

desconectada do que os indivíduos e grupos experimentam nas múltiplas relações cotidianas. 

Convergindo com essa compreensão, Foracchi (1982, p. 153) considera que: 

A análise sociológica não pode conceber a universidade como uma 
instituição, pressupondo que ela opera num “vácuo social” desprovida de 
qualquer tipo de articulação com as demais instituições. Ela procura, pelo 
contrário, focalizar os mecanismos específicos de articulação que a 
universidade, em razão dos papéis sociais que desempenha na nossa 
sociedade, desenvolve com relação aos outros setores da vida social, e por 
força de um processo crescente de democratização da cultura intelectual, os 
embates, as formas de pensamento, os mecanismos de acomodação, as 
tensões e os dilemas, enfim, da sociedade inclusiva. 

A universidade pode ser reconhecida como um organismo vivo na medida em que 

reflete o que pensam aqueles que formam a comunidade acadêmica, sobretudo seus principais 

atores, os estudantes e professores. A cada momento novo na conjuntura social em que esta 

instituição está inserida, ela sofre as pressões dos movimentos sociais e dos indivíduos que 

convivem diariamente nos espaços da universidade, sejam espaços efetivos de poder ou não. 



 157

A universidade a cada novo período na história é convidada a repensar suas posturas. Foracchi 

(1982, p. 153) afirma que:  

Antes de propugnar soluções ou sugerir alterações verifique se elas são 
coerentes com as funções que a universidade deve desempenhar na 
sociedade brasileira. Porque estas funções, já é tempo de redefini-las, já é 
tempo de abandonar concepções obsoletas e eivadas de conteúdo tradicional 
para que se chegue a compreender a universidade como uma totalidade viva 
e atuante. 

Se considerarmos que a universidade é um espaço por excelência da construção de 

conhecimento, é interessante saber quem são os agentes elaboradores desse conhecimento, e 

quem tem acesso a esse espaço, e acesso aos meios de produção do conhecimento, que em 

último caso é o que leva alunos e professores a se identificarem ou não com o espaço da 

universidade, e desenvolver um sentido de pertencimento a esta instituição. A universidade, 

enquanto espaço que pode abrigar a diversidade humana, existe como organismo vivo na 

proporção das relações significativas que se estabelecem entre seus agentes. D’Adesky (2000, 

p. 308) declara a respeito dessa espacialidade institucional que: “Captada nas nossas relações 

com os outros, a espacialidade engloba diversas dimensões cuja análise é útil para delimitar 

uma identidade e colocar em relevo os interesses em jogo provenientes de diversos grupos.”46 

O espaço físico da universidade, o lugar, a territorialidade que esta ocupa, tem um 

significado que vai além dos aspectos puramente físicos. O espaço onde se insere a 

universidade é reconhecido como um espaço que abriga uma elite, um poder dominante, um 

lugar que pelo próprio sentido de universidade deveria ser do acesso de todos, mas de fato não 

o é. O momento de ingresso nesse território reflete as desigualdades sociais e confere poder 

àquele que ingressa, e esse poder, por sua vez, obedece a uma hierarquia. Podemos fazer uma 

analogia da universidade com outras instituições de que fala D’Adesky (2000, p. 309) e que 

ocupam territórios privilegiados na urbe, as quais representam determinado poder: 

Pelos eminentes valores que representam, trazem sentido para a coletividade 
que neles veem a autoridade do Estado sobre seu território e a integração dos 
grupos em seu espaço. Desta identidade, o Congresso, o palácio do 
governador, o palácio da Justiça são vistos como representações valorizadas 
através das quais os grupos se afirmam e se reconhecem.  

A partir do ingresso nesse espaço, adquire-se novo status social que se reflete na 

própria identidade de quem teve esse acesso privilegiado. De estudante e professor para 

                                                 
46 Antropólogo, nasceu na África e radicou-se no Brasil, licenciado em Ciências Econômicas pela Universidade 
Católica de Louvain, e doutor em Antropologia Social pela USP.  
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estudante universitário e professor universitário. Esse complemento significa estar em outro 

espaço físico e ideológico que confere outra identidade ao indivíduo. 

Como o espaço se reflete no indivíduo? É realmente necessário que a ideia de espaço 

penetre e se organize no indivíduo, que apareça em seu pensamento, que se exprima em seu 

comportamento cotidiano e influencie a sua identidade (D’ADESKY, 2000). 

É fato que alunos e professores negros, quanto mais se aproximam do fenótipo negro, 

menos são vistos em alguns cursos dentro das universidades, sobretudo naqueles ditos de alto 

prestígio como, por exemplo, os de Medicina, Engenharia, Direito e Psicologia. Nesse 

sentido, cabe a pergunta: você já se consultou com algum médico negro? Infelizmente a 

lembrança fica esperando resposta, como se a sociedade destinasse lugares delimitados para 

determinados tipos de pessoas. Por que poucos negros escolhem cursos de alto prestígio 

quando da seleção para ingresso na universidade? Porque alguns chegam mesmo a dizer que 

aquele lugar não é para eles? D’Adesky (2000, p. 310) no contexto dessa discussão, reconhece 

que: 

O sentimento de pertencimento a um espaço onde o indivíduo opera a 
autoafirmação, aparece realmente através da existência de um espaço de 
pertencimento e de referência, mas também a partir do grupo social que 
produz a espacialidade.  

Esse lugar privilegiado do conhecimento pode começar a ser lugar também de 

negros, e de índios. O que causa incômodo é que esses espaços mais branqueados, como os 

explicitados acima possam vir a ter outras cores, e sabemos que estes não são naturalmente 

branqueados. Sabemos também que mudanças como estas não se operam sem conflitos, e sem 

polêmicas. Carvalho (2006a, p. 19) avalia que: 

Desde a formação das primeiras instituições de ensino no século dezenove, 
não houve jamais um projeto, nenhuma discussão sobre a composição da 
elite que se diplomaria nas Faculdades de Direito, Medicina, Filosofia, 
Farmácia e Engenharia existentes na época. A atual composição racial da 
nossa comunidade universitária é um reflexo apto da história do Brasil após 
a abolição. 

No entanto, as pressões por mudanças neste quadro são efetuadas e a 

universidade não pode se resguardar das pressões sociais e se manter isolada, mesmo 

que tenha de preservar as suas especificidades. Através do conhecimento produzido e 

reproduzido em seu âmbito, por exemplo, ela pode se aproximar ou se distanciar dos 

fatos reais. Esta aproximação se configura no esforço de alguns professores e 
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estudantes, mas parece não estar configurada como uma política real dessa instituição. 

Para Sousa Santos (1995, p. 208):  

Incapaz de se isolar completamente das pressões que lhe são feitas, a 
universidade procura geri-las de modo a reproduzir, em condições sempre 
novas, a sua centralidade simbólica e prática sem comprometer demasiado a 
sua estabilidade institucional. 

Contraditoriamente, na chamada sociedade do conhecimento o direito de acesso à 

universidade assim como a possibilidade de permanência estão presos aos limites das relações 

de dominação. Essa instituição também perpetua a divisão de classes existente na sociedade, a 

qual formata um padrão de indivíduo que tem os requisitos para pertencer a este espaço, 

naturalizando as desigualdades de acesso e permanência. Para Sousa Santos (1995, p. 212): 

No momento em que a procura da universidade deixou de ser apenas a 
procura por excelência e passou a ser também a procura de democracia e de 
igualdade, os limites da congruência entre os princípios da universidade e os 
princípios da democracia e da igualdade tornaram-se mais visíveis: como 
compatibilizar a democratização do acesso com os critérios de seleção 
interna? Como fazer interiorizar numa instituição que é, ela própria, uma 
“sociedade de classes” os ideais de democracia e de igualdade? 

De acordo com Sousa Santos (1995, p. 224), “[...] a hegemonia da universidade deixa 

de residir no caráter único e exclusivo do saber que produz e transmite para passar a residir no 

caráter único e exclusivo da configuração de saberes que proporciona.” Nesse sentido vale 

questionar que tipo de saber se produz na universidade, destacando quem se reconhece nesses 

saberes. Uma reivindicação dos movimentos negros consiste em que a universidade reconheça 

o eurocentrismo epistemológico já desgastado e passe a produzir um conhecimento em que 

outras raças/etnias nele se reconheçam. Sousa Santos (1995, p. 225) explica ainda que: 

A “abertura ao outro” é o sentido profundo da democratização da 
universidade, uma democratização que vai muito para além da 
democratização do acesso à universidade e da permanência nesta. Numa 
sociedade cuja quantidade e qualidade de vida se assenta em configurações 
cada vez mais complexas de saberes, a legitimidade da universidade só será 
cumprida quando as atividades hoje ditas de extensão, se aprofundarem tanto 
que desapareçam enquanto tais e passem a ser parte integrante das atividades 
de investigação e de ensino. 

Um dos papéis da universidade é formar professores para atuarem nas escolas de 

ensino fundamental e médio, no entanto, ainda são poucas as iniciativas no sentido de 

produzir um conhecimento que de fato atenda as necessidades assentes à formação humana, 

embora já tenham havido cursos preparatórios em temáticas pertinentes ao objeto ora 
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investigado. A implementação da lei nº 10.639 tem encontrado entraves para a sua aplicação. 

Não é fácil, portanto, a produção de outro conhecimento que não o hegemônico na 

universidade. Conforme Sousa Santos (1995, p. 228): 

As configurações de saberes são sempre, em última instância, configurações 
de práticas sociais. A democratização da universidade mede-se pelo respeito 
do princípio da equivalência dos saberes e pelo âmbito das práticas que 
convoca em configurações inovadoras de sentido. A universidade será 
democrática se souber usar o seu saber hegemônico para recuperar e 
possibilitar o desenvolvimento autônomo de saberes não-hegemônicos, 
gerados nas práticas das classes sociais oprimidas e dos grupos ou estratos 
socialmente discriminados.  

O silenciamento e a negação de outros saberes que não o eurocêntrico é um reflexo 

da história. É uma construção político-ideológica que se arrasta há longos anos. Na contramão 

da história, há grupos isolados que apontam novas perspectivas, mas que ainda encontram 

barreiras para serem reconhecidos. 

Na UFC, no curso de Pedagogia temos vários professores trabalhando com a 

temática em seus grupos de pesquisa e em sala de aula dos quais podemos destacar: as 

professoras, Sandra Petit, Eliane Daysi, Rebeca Alcântara, Fátima Vasconcelos, Bernadete 

Beserra, Henrique Cunha e Gerardo Vasconcelos. No curso de Ciências Sociais temos a 

professora Isabelle Braz. Todos estão envolvidos na discussão da lei nº 10.639, visando a sua 

implementação, assim como na discussão sobre a política de cotas, que não obteve aprovação, 

apesar dos esforços envidados nesse sentido pela pró-reitora Ana Iório Dias, na gestão da 

UFC anterior à vigente no momento, que infelizmente não aprovou essa política. No primeiro 

semestre de 2009, dois seminários sobre temáticas referentes à lei nº 10.639, e sobre 

cearensidade e negritude, foram organizados por alguns dos professores supracitados, nos 

quais houve expressiva participação de alunos e professores. 

4.7 Percepções dos professores sobre políticas de ação afirmativa e cotas 

Vejamos o que pensam os professores entrevistados em nossa investigação na UFC, 

universidade que depois de vários seminários debatendo essa questão, não conseguiu aprovar 

a proposta de política de cotas. É necessário esclarecer que, na gestão anterior à atual (2009), 

na qual a professora Ana Iório Dias era pró-reitora, esta se empenhou no sentido da 
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implementação de políticas de ação afirmativa e cotas na UFC, num trabalho conjunto com 

outras universidades que já haviam implantado o sistema e obtido bons resultados. 

Infelizmente, a gestão seguinte não teve interesse nessas políticas, não as reconhecendo como 

prioridade.  

O professor Francisco avalia que ser contra as cotas hoje não se trata 

necessariamente de racismo. Para ele pode ser desinformação sobre o assunto:  

Realmente agora eu sinto assim que em alguns debates de fato existe uma 
resistência muito grande na comunidade universitária à política de cotas. 
Porque existe certo temor de que a política de cotas vá trazer uma redução 
do nível da qualidade do alunado, porque a política de cotas é vista como 
uma ruptura da chamada meritocracia que segundo alguns setores, eu acho 
que são até majoritários, devia reger a entrada do pessoal na universidade, 
né, dos estudantes. Eu não vejo que isso seja necessariamente um racismo, 
né. Parece uma compreensão equivocada da questão, mas não racismo.  

De fato acontece, tal como o professor Francisco fala, de haver desinformação sobre 

as ações afirmativas e cotas em muitas opiniões que lhes são contrárias. Na UFC aconteceu 

um caso interessante de uma das coordenadoras do processo de discussão de implementação 

das cotas ser anticotas no início da discussão e no decorrer dos debates vir a mudar de opinião 

em virtude do conhecimento acumulado ao longo das participações, inclusive no Seminário de 

Avaliação da Conferência de Durban, no Auditório do Senado Federal em 2005, em que eu 

também estive presente e pude observar que o nível das discussões foi muito bom, trazendo 

muitas informações sobre a avaliação dessas políticas em muitas universidades. Infelizmente 

a proposta discutida na UFC foi derrotada por 90% dos votos. Francisco afirma que: 

Na verdade, eu acho que essa questão do mérito ela é muito relativa porque 
o mérito tem que levar em consideração as condições das pessoas. Então se 
uma pessoa muito pobre consegue tirar a mesma nota que uma pessoa de 
posse, elas não são iguais em mérito a meu ver. É só aparentemente que elas 
são iguais em mérito. Eu acho que a pessoa pobre que teve condições 
difíceis ela evidentemente tem muito mais mérito do que a rica. No entanto, 
muitos setores ignoram esse raciocínio. Acham que o mérito deve prevalecer 
em si mesmo, o que me parece uma postura equivocada.  

É verdade que se torna impossível o acesso ao ensino superior com base no mérito de 

forma igual para todos quando as condições de habitação, saúde, alimentação, segurança, 

educação, lazer, dentre outras, sempre foram desiguais. O acesso pelo mérito só será possível 

quando a igualdade for um fato e não letra sem vida nas legislações, ou palavras sedutoras nas 

campanhas eleitorais. Enquanto isso, as políticas de ação afirmativa são uma medida 
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compensatória por determinado tempo. O professor prossegue em seu discurso sobre cotas e 

acesso meritocrático à universidade: 

Mas não creio que isso seja uma forma mal intencionada como eu já vi 
muita gente colocar que seria uma forma de preconceito, racismo. Creio que 
é uma visão equivocada. Acho também que há muita desinformação. Por 
que tem uma coisa curiosa nessa discussão. É que as pessoas que são contra 
a política de cotas se recusam a debater. Ao se recusarem a debater, parece 
que a política de cotas só interessa então às pessoas de cor. Então, parece 
não dizer respeito às pessoas que não se encontraram nessa posição e 
também acontece o seguinte: as pessoas que não são de cor elas também 
evitam dizer que são contra a política de cotas.  

A questão é complexa, polêmica, e o desinteresse das pessoas é capitalizado e 

transformado em opiniões do tipo dessas que consideram as ações afirmativas um racismo às 

avessas. Sabemos que em muitas universidades em que foram implantadas as cotas, elas vêm 

funcionando muito bem, conforme fala um de nossos entrevistados o professor Telles, sobre a 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), universidade na qual ele participou de um debate 

sobre cotas. O professor Francisco considera que as pessoas que são contra cotas se 

constrangem em revelar isso: 

Acho que nesses debates é que seria o momento de explicitação de posições. 
Elas seriam obrigadas a revelar essa posição. Eu acho que elas têm medo 
de serem consideradas racistas. Então existe uma espécie de tabu em torno 
dessa questão. Parece um ponto muito sensível dentro da sociedade e 
consequentemente sensível dentro da universidade. Eu vejo pouca 
disposição na maioria das comunidades acadêmicas de discutir essa 
questão. 

Os pontos sensíveis na sociedade e na universidade nos parecem que sejam aqueles 

que atingem mais fortemente as pessoas enquanto seres humanos que requerem respeito por si 

mesmos e por seus direitos como cidadãos. No entanto, silenciá-los e negá-los não parece ser 

a melhor postura diante dos pontos sensíveis na sociedade porque o silêncio pode estar 

legitimando um pensamento dominante, que em geral está a serviço das classes mais 

favorecidas. O silêncio pode significar também que algumas pessoas ainda não têm opinião 

formada sobre essas questões, que realmente são complexas, e assim preferem calar. 

A professora Dandara alerta para a necessidade de políticas emergenciais para as 

situações emergenciais: 

A princípio e em princípio eu sou a favor da cota como eu sou a favor do 
projeto daquele do Betinho, que todo mundo dizia: “Ah, é esmola, ninguém 
vai morrer de fome” – quem morre de fome é que sabe. Ah, tem que dar 
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emprego, enquanto não dão emprego tem gente morrendo de fome. Você tem 
que dá comida mesmo! Ora veja, então o que dizem: “Ah, o negócio é 
endireitar a educação!” Enquanto não endireita, dê a cota, meu filho! Pra 
poder fazer com que a pessoa tenha acesso pra começar a reverter a 
situação, tá entendendo?  

Nesse mesmo sentido Santos (2002) afirma de acordo com a sociologia das ausências 

e das emergências que é necessário transformar em presença a ausência dos movimentos, das 

pessoas, das instituições, populações, saberes e práticas que foram invisibilizados na história. 

Não consideramos que políticas de ação afirmativa de caráter compensatório e temporárias 

sejam a redenção das desigualdades, mas sem dúvida contribuem para reduzi-las. Enquanto a 

escola pública e de qualidade para todos é uma promessa de futuro, tem milhares de negros e 

pobres precisando sair da linha da pobreza. A oportunidade precisa ser vivenciada no 

presente, aqui e agora, porque há urgências sociais para serem trabalhadas no presente. Há um 

passado que conhecemos e já diagnosticamos. E um futuro que planejamos, e que pode vir a 

ser real. O que pode ser feito no presente garante uma esperança. Nessa direção, Santos (2000, 

p. 23) diz que a “possibilidade é o movimento do mundo” e que é preciso ter cuidado para não 

desperdiçar “[...] oportunidades únicas de transformação específica que o presente oferece.” O 

autor explica que é necessário ampliar o presente conforme o que diz a seguir: 

Enquanto a dilatação do presente é obtida através da sociologia das 
ausências, a contração do futuro é obtida através da sociologia das 
emergências. A sociologia das emergências consiste em substituir o vazio do 
futuro segundo o tempo linear (um vazio que tanto é tudo como é nada) por 
um futuro de possibilidades plurais e concretas, simultaneamente utópicas e 
realistas, que se vão construindo no presente através das atividades de 
cuidado. (SANTOS, 2000, p. 21). 

Políticas públicas precisam ser elaboradas, implementadas e fiscalizadas dentro de 

prazos curtos, médios e longos. A professora Dandara analisa as cotas como medida 

emergencial. Ela compara a política de cotas com a “Caravana contra a fome” que o famoso 

Betinho, irmão do cartunista Henfil promoveu. Se alguém está com fome, não dá para esperar 

a igualdade de oportunidades sociais para resolver um problema urgente e imediato como a 

fome. Existe realmente uma parte da população que se encontra abaixo da linha da pobreza, 

em condições subumanas de vida para a qual quase ninguém volta os olhos. Estamos vivendo 

a contemporaneidade, a era tecnológica, na qual a inteligência humana já sabe até como 

acabar com o mundo inteiro em segundos numa possível guerra nuclear. Então, perguntamos: 

quando será resolvido o problema da fome? Carvalho (2008, p. 25) denuncia de forma 

contundente essa questão: 
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É o fantasma do desemprego estrutural, com um crescente contingente de 
trabalhadores sobrantes, postos à margem da reprodução do sistema do 
capital, incapazes de vender a si mesmo como força de trabalho; é a 
precarização do trabalho e da própria vida; é um grave quadro de 
instabilidade, de insegurança, de desproteção social. E mais, estas formas de 
dominação abstrata apropriam-se de corações e mentes dos trabalhadores, 
alienando sua subjetividade, transformando sujeitos em objetos. 

Na sociedade dita do conhecimento, se pode perguntar como o poeta e músico: você 

tem fome de quê? Alguém já sentiu fome e sede de conhecimento? Quem pode saciar essa 

fome? Então, não se pode esperar que a educação de qualidade seja um direito de todos, 

porque esta é uma reivindicação antiga de todos os movimentos. Algo já foi feito, mas 

estamos longe ainda dessa realidade. Segundo Henriques (2001 apud MUNANGA, 2003, p. 

118), os dados do IPEA apontam o seguinte: 

Do total dos universitários brasileiros, 97% são brancos, sobre 2% de negros 
e 1% de descendentes de orientais. Sobre 22 milhões de brasileiros que 
vivem abaixo da linha da pobreza, 70% deles são negros. Sobre 53 milhões 
de brasileiros que vivem na pobreza, 63% deles são negros. 

A respeito desses dados Munanga (2003, p. 119) avalia que: 

Se por um milagre os ensinos básicos e fundamental melhorassem seus 
níveis para que os seus alunos pudessem competir igualmente no vestibular 
com os alunos oriundos dos colégios particulares bem abastecidos, os alunos 
negros levariam cerca de 32 anos para atingir o atual nível dos alunos 
brancos. 

A professora Dandara converge com a avaliação de Munanga (2003) sobre a 

necessidade de políticas desiguais para aqueles que se encontram em posição desfavorável no 

quadro das desigualdades sociais brasileiras. Ela declara: 

Então, em princípio e a princípio eu sou a favor, mas as discussões 
camuflam o preconceito: “Não, nego que cresça”, você tá entendendo? 
Camufla sim! Trocando em miúdos é assim o pensamento: “Nego que cresça 
e blá, blá, não tenho nada a ver tá entendendo?” É dessa forma que eu vejo 
a questão das discussões de cotas. Agora no Brasil ainda vai ser difícil a 
gente encontrar uma situação de igualdade de gênero, de raça, apesar de 
ser um país multicultural, multirracial, multi tudo (risos), mas é difícil 
porque as diferenças são muito grandes e pouco estudadas, pouco 
percebidas, pouco reflexionadas. Então ainda vai demorar um bocado. As 
instituições que poderiam levantar grandes discussões sobre essas questões 
das grandes diferenças e dar compartilha de vida e de solidariedade, de 
generosidade com as diferenças, elas não discutem, e quando discutem, 
discutem de forma errada. 
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Dandara atenta para a necessidade de se discutir essas questões dentro das 

instituições que trabalham com um grande número de pessoas e que têm poder para 

influenciar o pensamento delas. No entanto, adverte quase como uma crítica que, essas 

discussões travadas nesses espaços precisam de compromisso com o ser humano com base em 

valores fundamentados na convivência humana, como a solidariedade e a generosidade. Será 

que dessa forma a universidade estaria desviando o seu papel específico? Observemos o que 

diz Dandara: 

Eu acho que as instituições religiosas e as universidades deveriam assumir 
como missão os grandes movimentos de discussões sobre as questões das 
diferenças num país que necessita urgentemente dessas discussões, desse 
entendimento. Discussões para o entendimento, e não só pra levantar 
questionamento. É para o entendimento, é para a compreensão, a adoção do 
princípio da solidariedade e da generosidade com as diferenças. 

Dandara acredita que essa pode e deve ser uma das funções dessas instituições, e 

acredita no exercício das pessoas em respeitar o ser humano nas suas características 

específicas, nas suas singularidades: 

É possível conviver bem com as diferenças. É um processo de educação 
para a grandiosidade humana, para o reconhecimento da grandiosidade que 
você tem interiormente. Eu acredito e eu acho que as universidades e as 
instituições religiosas são os grandes espaços para isso, nenhuma das duas 
discute bem. 

Dandara atenta também para que os movimentos procurem uma forma de manter 

uma unidade na diversidade, que a nosso ver parece um grande desafio contemporâneo, onde 

se convive com a fragmentação dos movimentos sociais cada vez mais específicos: 

Quando você vir os negros tentando discutir a questão dos negros, só eles 
tentando, já demonstra como as instituições não abrem espaços pra discutir 
as diferenças. Eu tenho um sobrinho que anda em cadeira de roda e a 
universidade foi criada há 50 anos. Quantos cadeirantes já passaram pela 
universidade e ainda não tem rampa pros cadeirantes! 

Ela prossegue em seu discurso trazendo uma particularidade de sua convivência com 

o diferente e atenta para o fato de que é necessário ouvir aquilo que a diferente precisa, ouvir 

as suas propostas com base em suas necessidades, e não falar por ele. 

Eu tenho o meu marido que é cego. Ele já passou por três tentativas de fazer 
curso superior, larga no 2º ou no 3º semestre e agora tá fazendo um curso à 
distância e sofre porque ninguém pergunta pra ele como é que resolve o 
problema do acesso do cego. Todo mundo tenta imaginar: se eu fosse cego 
era assim. Aí fazem as maiores burrices de desrespeito à pessoa cega. Então 
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é só o cego que vai atrás. 

A professora vai além e traz a questão da diferença para o nível do próprio 

comportamento das pessoas, como a timidez, por exemplo, como sendo uma possibilidade das 

autoridades competentes demonstrarem indiferença com a diferença, além disso, diz que esta 

também é uma responsabilidade das instituições que educam:  

Em princípio nós temos grandes diferenças a discutir. Não só a questão do 
cego, nem só a questão do cadeirante. As diferenças mesmo de sentimento 
de inferioridade. Por que tem tanta gente que é tímida? Por que ela é 
tímida? Porque existe uma diferença que não foi trabalhada. Por que 
deixaram que ela ficasse tímida a vida toda? Então nós temos grandes 
coisas pra discutir de diferença. Então os espaços de quem estuda é que 
seriam os espaços. 

Nesse sentido, como arte-educadora, muito mais que professores de outras 

disciplinas, acredita-se que ela teve mais condições de aproximação com as pessoas no 

tocante às questões que dizem respeito aos valores humanos que podem fazer com que 

percebamos de forma mais profunda as pessoas nas suas singularidades: 

Eu sempre procurei na minha disciplina que era “arte e educação” na 
universidade passar por discussões cerradas em torno disso. Exercício, 
botar todo mundo pra caminhar feito cego, caminhar feito surdo, discussão 
pra poder sentir como é a diferença, como é na pele a diferença. Porque lá é 
o espaço que a gente pode, é o espaço pro conhecimento, onde nós podemos 
gerar conhecimento, construir cada vez mais conhecimento para isso, não 
pra alimentar a vaidade do orientador e nem do orientando (risos), mas pra 
o conhecimento ter sentido na vida das pessoas. 

Aqui ela traz um exemplo de um aluno com baixa escolaridade. Ela procura 

estimulá-lo a escrever. Atenta para uma questão séria que é a de sermos senhores do nosso 

conhecimento e fazê-lo render benefícios a nosso favor. Aprender a ler e a escrever pode fazer 

uma grande diferença na vida de alguém, segundo Dandara. 

Por que é que tem gente que aprende a ler e tanta gente que não sabe ler? 
Pra que uma diferença tão grande dessa? Eu tenho um professor lá da 
escola do Belmont lá do Crato que ele só fez até o 5º ano primário. Ele diz: 
“Eu não sei de nada, eu só fiz até o 5º ano primário.” Eu digo pra ele: 
“Meu filho quem fez até o 5º ano primário sabe muito! Você sabe! Se aposse 
disso! Vá escrever!” Porque que ele não escreve, ele aprendeu a escrever e 
não escreve porque não tem sentido na vida dele o conhecimento. Porque o 
professor que ensinou ele não via sentido. Isso tudo a gente tem pra discutir, 
isso tudo é processo de exclusão. Isso tudo é projeto maiúsculo de exclusão 
social, de exclusão de compartilha de conforto. Nós temos muitas coisas de 
diferenças pra discutir. 
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A professora Melissa, enquanto médica já faz um reflexão sobre a condição de 

pobreza que atinge a população pobre e negra, acrescentando o aspecto da saúde, e colocando 

a nutrição como uma dos fatores que podem causar uma desigualdade entre brancos e negros 

na assimilação do conhecimento. Uma das reivindicações das populações negras é a 

responsabilidade dos serviços de saúde pública com as doenças específicas de negros como a 

anemia falciforme que atinge grande número de pessoas negras e causam distúrbios inclusive 

cognitivos: 

Eu acho que tinha que investir na educação. Agora para dar realmente 
acesso tinha que investir na educação porque o negro, e é claro que aquela 
questão de inteligência, nós podemos dizer sim que há uma discriminação 
entre o negro e o branco, e o negro é normalmente pobre. Não sei agora as 
porcentagens, antes eu sabia, mas agora não sei qual é a porcentagem de 
negros que têm renda até o salário mínimo eu até sabia disso, mas agora eu 
não sei. Então se há uma grande discriminação é quando ele é pequeno. Na 
questão da nutrição, por exemplo. Sabe que a nutrição pode afetar o 
desenvolvimento mental? O cérebro de uma criança desnutrida é menor do 
que uma criança que tem o desenvolvimento normal. 

Tal como a professora Dandara, Melissa aprova a política de cotas como uma medida 

emergencial. Dandara compara com a Campanha Contra a Fome promovida por Betinho, e 

Melissa, pela sua experiência junto aos agricultores em algumas cidades do interior do Ceará 

faz uma analogia das cotas com o programa emergencial do Bolsa Família. 

Eu aceitaria a cota como emergencial, uma emergência certo? Mas como 
uma política não pode, eu acho que não pode. Como a bolsa família é uma 
emergência. Eu presenciei agora como o agricultor tem orgulho de ser 
agricultor. Antigamente você perguntava e ele dizia: “Não sou agricultor”, 
mas agora eu ouvi: “Tenho orgulho”, porque ele tem a aposentadoria dele 
garantida, a mulher com 60 e o homem com 65 anos tem esse direito 
garantido. Ele recebe algum auxílio do Bolsa Família, então ele diz que tem 
orgulho de ser agricultor. No prontuário ele faz questão e às vezes 
perguntava: “Doutora, tem escrito aí no meu prontuário que eu sou 
agricultor?” Eu digo tem, está aqui. Ele quer ver porque se precisar 
qualquer benefício por ele estar doente, ele recebe seguro. Ele tem que levar 
o prontuário do posto e tem que estar escrito lá: agricultor. Então com isso 
aí houve uma mudança, eu acho que houve uma mudança porque 
antigamente a pessoa tinha era vergonha de dizer. Pelo menos agora não, 
agora eles têm é orgulho. Eu acho que a cota seria uma emergência, mas 
vamos investir mais é nos professores. A minha opinião é essa, investir no 
professor, dar condições dele se aprimorar. 

Santos (2000, p. 24) esclarece o que Melissa propõe com o que compreende sobre a 

sociologia das emergências quando afirma que esta é:  
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[...] a investigação das alternativas que cabem no horizonte das 
possibilidades concretas. Enquanto a sociologia das ausências amplia o 
presente, juntando ao real existente o que dele foi subtraído, a sociologia das 
emergências amplia o presente, juntando ao real amplo as possibilidades e 
expectativas futuras que ele comporta. 

Já a professora Regina é radicalmente contra as cotas e advoga a ideia de melhorar a 

qualidade de vida das pessoas com emprego para os pais de família e educação de qualidade 

para seus filhos, proposta com a qual concordamos inteiramente, mas até que essa situação se 

concretize, as políticas de curto e médio prazo são necessárias. E uma política não pode 

inviabilizar a outra, elas precisam caminhar pari passu. A professora valoriza todo o esforço 

empreendido pela mãe e por toda a família em estudar sempre, e considera que isso é o 

fundamental para quem quiser vencer na vida. Infelizmente nem todos têm o mesmo resultado 

que ela e sua família lograram: 

Olha, é o seguinte: com relação a isso eu tenho uma opinião muito formada 
e provavelmente não seja a boa opinião, mas é a minha opinião. Eu 
acredito, eu não fiquei convencida, eu não sou a favor dessas cotas, eu não 
fico convencida que você dando cotas ao negro pra ele entrar na 
universidade você está contribuindo. Eu já ouvi os dois lados e eu acho que 
é isso aí realmente. Eu me envolvo muito e eu acho que nós devemos 
melhorar a qualidade de ensino, nós devemos dar emprego para os pais 
negros para que eles tenham dignidade de os filhos, primeiro melhorando a 
escolas públicas, eles tenham as mesmas condições. Eu não me conformo 
porque eu acho que é uma discriminação eu saber que aquele negro está ali 
porque está como um favor, eu realmente eu não consigo entender isso. Eu 
me revolto demais, porque eu penso que a gente tem que dar melhor 
qualidade às escolas para todo mundo ter as mesmas condições e fazer o 
vestibular nas mesmas condições e que os pais têm que ter um emprego. Isso 
me incomoda demais!  

É louvável todo o esforço e dedicação aos estudos tão fortemente impressos na vida 

de Regina como uma marca de família e que ela faz questão de destacar. Ela registra o seu 

esforço e determinação em manter os filhos sempre em escola privada, mas também se culpa 

por isso. 

Eu também me culpo muito, porque eu coloco a minha filha e coloquei meu 
filho também em escola privada, na época e eles sempre estudaram em 
escola particular, não porque eu tinha dinheiro, mas porque eu era 
professora da escola e eles ganhavam bolsa. Hoje eu realmente pago, mas 
no início eu paguei de outra maneira, com o meu trabalho! Porque se eu 
não tivesse trabalhando lá e assumindo até a ideologia da escola para que 
minha filha ficasse lá, ela não teria ficado, e nem o meu filho também. Então 
eu acho que foi um pagamento sim! 



 169

Os estigmas sofridos por cotistas no início da vida universitária, é algo que já é 

esperado numa universidade branqueada, mas o direito de adentrar esse espaço, é algo 

impagável, tal como pudemos registrar no momento de nossa pesquisa de mestrado na UnB, 

junto à cotistas das primeiras turmas que ingressaram pelo sistema de cotas nessa 

universidade. Os olhares atravessados, os insultos e preconceitos, apesar de incomodar e 

humilhar, acabam ficando em segundo plano, porque elas declararam estar realizando um 

sonho, porque já tinham tentado duas ou três vezes ou até mais entrar na UnB em vão. Regina 

prossegue: 

Então eu discordo plenamente com essa questão de cotas. Acho que é mais 
uma discriminação, porque o que já estou ouvindo, inclusive na rádio 
universitária, num debate em que a pessoa dizia: “Agora eles estão lá e não 
tem condições de fazer um trabalho de qualidade e quando ele consegue um 
emprego sempre vão dizer esse foi um aluno de cotas.” Então eu acho que 
ficou oficializada a história, vai ficar marcada para ele. É o aluno negro, só 
que não vai dizer que é negro, vai dizer é o aluno de cotas.  

Pelas avaliações já realizadas em pesquisas nas universidades que implantaram cotas, 

esses casos semelhantes ao que a professora registra são mínimos diante da maioria pobre e 

negra que vem se beneficiando com as cotas e que sem elas jamais teriam entrado na 

universidade. E quando entram realizam um esforço bem maior que não-cotistas para 

permanecerem. As universidades vêm mantendo alguns programas com bolsas de estudo para 

os alunos cotistas e programas de reforço em algumas disciplinas. A professora afirma: 

Por outro lado existe também um problema grave. Eu já fui coordenadora 
da educação de jovens e adultos no Rio Grande do Norte durante dois anos 
e vivenciei isso em dois mil e... Cheguei aqui em 2005, entre 2003 e 2004. 
Um professor branco e com filhos todos brancos. A filha dele estudava num 
colégio particular, fez matrícula paralelamente em outro colégio público 
para que ao final a menina entrasse nas cotas.  

Toda política em seus primeiros anos de vigência apresentam falhas que precisam ser 

regularizadas. Com as cotas não seria diferente. Mas o que vem ocorrendo é que as 

universidades vêm tentando aprimorar os procedimentos dessa política, para que haja maior 

justeza e justiça no ingresso dos cotistas e não cotistas. 47 A professora avalia: 

Então eu acho que virou bagunça. Os brancos vão dizer: “Não eu sou negro 
porque não aparece a pele! Mas eu sou negro.” Nessa hora todo mundo 
quer ser negro. Vamos dizer se as cotas fossem boas né, só pra dizer como 
as coisas são estranhas eu não entendo! Usam as cotas dos negros aí depois 
o negro tem essa cota para entrar na universidade, que eu acho que é uma 

                                                 
47 Ver mais em Brandão (2007). 
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discriminação e fica com esse jogo, entendeu?  

É bem verdade que alguns brancos até pintam o cabelo, frisam-no e se expõem 

bastante ao sol para adquirir um aspecto mais aproximado do pardo e então se beneficiarem 

com as cotas, mas essa é uma parcela mínima em relação àqueles negros e pobres que se 

beneficiam. É verdade também que os negros mais miseráveis ainda continuam fora da 

universidade, mas é importante também que uma classe média-baixa e média de negros 

entrem nesse espaço. O que acontece com muitos negros capazes de entrar, é que, 

sugestionados e intimidados pelas ideias de que são inferiores, e por não se sentirem 

pertencentes a esses espaços, muitos deles não ousam, por exemplo, se candidatarem para 

Medicina, Psicologia, Engenharia, e até mesmo cursos avaliados como de baixo prestígio. A 

professora prossegue: 

Quer dizer, tem as cotas, você é branco, fica com as cotas porque vai provar 
que em algum lugar tem um sinal de preto e realmente tem, porque no Brasil 
ninguém é branco, entendeu? Mas naquela hora todo mundo fica 
batalhando pra ser negro. Por outro lado aquele que é realmente negro, 
com a cor preta e tudim, que veio de longe, que é discriminado, continua 
sendo discriminado!  

O professor Gérson vai mais fundo nas análises das ações afirmativas e põe para a 

universidade a responsabilidade com os seus objetivos enquanto instituição educadora, e o seu 

compromisso com mudanças conceituais, estruturais. Atenta para a importância de a 

universidade estar conectada com a geografia, a história, a cultura do seu entorno, do território 

que ocupa, e da cultura produzida neste espaço. 

Eu acho que existe sempre uma coisa que é a perspectiva pela qual você faz 
determinadas coisas. A gente mudaria muito a perspectiva de quais são os 
afazeres na universidade do Ceará. É como eu te disse. Por exemplo, é uma 
universidade que não se dedica à cultura da localidade porque eles têm uma 
visão internacionalista, universalista. A classe média não está preocupada 
com a vida das populações pobres que são majoritariamente negras. Então, 
implantando uma ação afirmativa e política de cotas implica numa imensa 
revisão do que é a Universidade Federal do Ceará. Revisão essa, que as 
pessoas que estavam olhando, perceberam que iam ter que fazer, mas que 
ninguém estava muito disposto a fazer porque você fazer essa revisão 
implica também em mudanças conceituais profundas! Mudança de 
pesquisas, mudança das preocupações, mudanças das intenções.  

Consideramos que o pensamento do professor Gérson converge com o nosso, 

corroborado com os esclarecimentos de Santos (2000) acerca de se pensar o conhecimento 

como um direito de todos. Trata-se de um direito básico que ainda não foi garantido, e dessa 
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forma parece uma medida revolucionária pensar uma universidade onde cabem o uno e o 

diverso, o diálogo entre saberes, onde a diversidade seja contemplada, exatamente porque a 

humanidade precisa ser contemplada. Uma universidade de todos e de cada um. Onde cada 

um na sua singularidade possa ser reconhecido. A primeira necessidade é que o acesso a esta 

instituição seja uma realidade para todos. Só assim se poderá pensar numa multiplicidade de 

conhecimento. Santos (2000, p. 24) assevera que: 

A sociologia das emergências consiste em proceder a uma ampliação 
simbólica dos saberes, práticas e agentes de modo a identificar neles as 
tendências de futuro sobre as quais é possível atuar para maximizar a 
probabilidade de esperança em relação à probabilidade da frustração. Tal 
ampliação simbólica é, no fundo, uma forma de imaginação sociológica que 
visa um duplo objetivo: por um lado, conhecer melhor as condições de 
possibilidade da esperança; por outro, definir princípios de ação que 
promovam a realização dessas condições. 

Muito pertinente também é a observação que o professor faz sobre a UFC ser ou não 

racista, deixando resvalar um sinal de racismo que nos parece sutil e pouco percebido, que é o 

lugar onde estão os livros. Que tipo de livros se encontra na biblioteca da UFC? É uma 

advertência aparentemente pequena e simples, mas que traz um significado fundamental para 

o conhecimento que se pretende produzir ou reproduzir. Todos os dias aqueles alunos que 

gostam de estudar e não podem comprar livros, vão à biblioteca. Onde estão representados os 

conhecimentos produzidos por intelectuais negros? Esse tipo de reflexão nos faz pensar na 

várias faces do racismo: 

Quando me perguntam se na universidade do Ceará tem racismo eu digo: 
“Olha em volta! Não precisa muita coisa.” Vá à biblioteca da UFC e você 
não tem um assunto importante sobre a questão dos negros. É um tema 
rejeitado. A universidade, nem no âmbito do Brasil ela não foca livros sobre 
cultura de base africana, sobre cultura negra, sobre informações que 
deveriam estar lá, inseridas no conjunto de estudos sobre cultura brasileira. 
A biblioteca da UFC não tem! Eu sempre digo: “Na minha prateleira, na 
minha casa que não é uma grande prateleira, eu tenho mais livros sobre 
relações éticas, sobre população negra que toda a universidade!” Toda 
faculdade da Universidade Federal do Ceará em que eu já fiz um 
levantamento eu vejo que a minha prateleira sobre a questão dos negros é 
maior do que a da universidade!  

A professora Melissa atentou para a desigualdade entre brancos e negros no aspecto 

da nutrição e das consequências da falta desta para o desenvolvimento integral da criança, o 

que desde cedo coloca as crianças negras que são as pobres na sua maioria, em grande 

desvantagem social em relação às brancas. Já o professor Gérson aponta a anemia falciforme 
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como uma preocupação que precisa ser refletida para que se busquem soluções para esse 

problema que atinge negros, e a escola ainda desconhece: 

Então você fazer uma política séria de ações afirmativas vai levar a uma 
revisão de todos esses conceitos. Por exemplo, uma faculdade como 
Medicina vai ter que pensar em algumas coisas de princípio que ela ainda 
não reconhece. Por exemplo, algumas coisas como anemia falciforme que é 
muito importante em pesquisa no Ceará. Esse assunto ela pode até 
reconhecer que é importante pra Bahia, mas ela não reconhece que é 
importante pro Ceará. O índice de anemia falciforme na Bahia é de 6%da 
população e o índice de anemia falciforme no Ceará é de 5% da população. 
Quer dizer, que do ponto de vista de origem banto o Ceará é muito próximo 
da Bahia. Quer dizer, a proporção da população de origem banto da Bahia 
é semelhante à do Ceará e isso implica num problema de saúde pública que 
é a questão da anemia falciforme que implica em outra coisa muito 
importante como, por exemplo, 5% das nossas crianças não vão bem na 
escola porque têm anemia falciforme e os pais não sabem! Os pais não 
sabem! Dizem que são aquelas crianças burras e preguiçosas e aparece 
dessa forma todo tipo de preconceito contra as crianças negras!  

O debate sobre ações afirmativas e cotas levanta, portanto, uma série de questões, 

que dizem respeito ao ser humano negro. Somos todos humanos, mas parece que uns mais 

humanos que os outros, na medida em que alguns são privilegiados com uma vida digna de 

ser humano e outros não. A universidade, enquanto instituição educadora é convocada a 

pensar sobre essas questões. A UFC não poderia ficar de fora. O professor Gérson conclui seu 

discurso sobre essa questão dizendo o seguinte: 

Implantar a adoção de políticas de ação afirmativa implica uma revisão 
muito ampla do papel dos determinantes dessa universidade do Ceará. Não 
se faz uma política de ações afirmativas sem uma reestruturação de 
princípios.  

Quando perguntamos ao professor Viana se ele sofrera preconceito na universidade, 

ele fala que o mais importante é perceber a exclusão dos negros desde cedo, e não só quando 

do ingresso na universidade, em todos os aspectos que dizem respeito à qualidade de vida 

como cidadãos. Então ele conta sobre o desejo de um quilombola em aprender a ler, 

colocando como algo fundamental na vida das pessoas decifrarem os signos da língua: 

É preciso somar. Em Santiago do Chile em 1973, cantamos mais de um 
milhão de pessoas a Internacional. É preciso iluminação, apoio para 
escrever. Eu tenho um texto sobre um negro quilombola meu compadre da 
comunidade de Alto Alegre em Horizonte. Veja, pode ser que lhe sirva.  
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Ele mostra um texto em que um quilombola enquanto olhava as estrelas falou para 

ele que, se ele aprendesse a ler, tinha certeza que veria as letras tão bonitas quanto estava 

vendo as estrelas naquela noite.  

O professor Telles declara que não conhecia essa parte da historiografia do Ceará em 

que se considera a não existência de negros nesse Estado. E se mostra indignado pensando na 

hipótese de que este fato possa causar dificuldades de implantação de ações afirmativas e 

cotas para uma população dita inexistente. 

Eu não compreendo porque essa tese de que não existe negro no Ceará 
tenha sido sustentada pelos historiadores e que tenha influenciado tanto a 
ponto de se ter um resultado desses na votação da proposta de cotas. Eu tive 
a chance de ir representar o meu diretor na Federal da Bahia que é a mais 
atuante nessa área e um dos diretores falou lá que na Bahia está dando 
muito certo, e que os negros não baixaram o conceito da UFBA e ainda que 
alguns estão melhores que os brancos. E eu disse: “Rapaz que coisa boa!” 
O Lula acertou nisso e é uma divida social que não pode ser esquecida.  

Alguns podem compreender que, nesse caso não se precisa de cotas. Se os negros são 

tão capazes quanto os brancos, para quê cotas? Algumas pesquisas indicam que há 

probabilidades de que os negros, em virtude do preconceito e do racismo sofridos, terminam 

por internalizar a ideia de que realmente não são capazes ou são menos capazes que os 

brancos e adotam uma postura muito tímida diante dos desafios em que precisam competir 

com concorrentes brancos e/ou ricos, mas uma vez dentro da universidade elevam a 

autoestima e se esforçam mais que os não-cotistas. Pelas pesquisas já realizadas isto é um 

fato. Nas entrevistas realizadas com jovens cotistas da UnB, algumas delas revelaram que as 

situações de preconceito e discriminação levaram-nas a ter uma baixa considerável de 

rendimento no período escolar, tornaram-se tímidas, e não queriam ir à escola. 

Já o professor Fernando diz que entre uma plateia toda branca, numa conferência em 

que ele foi convidado para palestrar, sentiu-se negro, mas também se sentiu importante por 

estar do lado de quem está informando e repassando um conhecimento adquirido para uma 

plateia inteiramente branca: 

Eu sempre tive uma percepção de discriminação muito mais social, do que 
da discriminação étnica. A minha percepção de discriminação é, por 
exemplo: se eu chego ao Rio Grande do Sul é até engraçado! Como tem 
pouca gente com a minha formação eu sou obrigado a ficar migrando pelo 
Brasil todo pra ficar dando cursos, palestras, participando de eventos, de 
bancas e tudo mais. Aí eu chego ao Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na 
universidade federal e eu chego à universidade privada como é a UNISINOS 
onde a gente tem convênios com eles, até publiquei livros por lá, porque 
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preto publica livros também (risos) é só virar doutor (risos). Um dos livros 
que eu publiquei é um dos mais utilizados no Brasil inteiro pela Engenharia. 
Então a gente se reuniu com uns colegas e acabou publicando livros.  

O professor fala que os negros precisam se impor pelo conhecimento. Mas o 

conhecimento é do acesso de todos igualmente? Parece que esta não é a realidade brasileira. 

Não significa apenas querer ser competente intelectualmente, é preciso fazer parte de uma 

classe detentora de poder político e econômico. É verdade que acontecem casos como o dele e 

o de outros dos professores entrevistados, mas são exemplos de carreiras exitosas, sobretudo 

daqueles mais pobres e mais negros como Melissa e Alceu os dois aposentados mais idosos. 

Fernando prossegue: 

Quem fez a capa fui eu também. Às vezes eu percebo quando eu estou numa 
banca de defesa de mestrado ou doutorado numa universidade como a do 
Rio Grande do Sul e que eu olho pro lado e a plateia é toda branca, loira, 
do olho azul, os colegas que estão do lado, a moça que está defendendo, o 
rapaz que está defendendo é todo mundo branco, loiro, do olho azul, e eu 
sou o único preto, eu não sei qual a percepção que eles têm de lá pra cá mas 
eu não tenho essa percepção entendeu? De onde está a diferença, porque eu 
acabei me impondo. Não sei nem se a questão é essa de se impor, mas eu 
acabei me sobressaindo pela minha situação, por aquilo que eu sei, pelo 
conhecimento.  

O conhecimento letrado bastante valorizado em nossa sociedade, não é um direito 

garantido para todos, sobretudo para aqueles em quem historicamente não se acreditou e ainda 

hoje não se acredita como capazes. Em razão disso, muitos negros e negras deixam de 

escolher cursos como Medicina, Engenharia, Direito – que não é o caso do entrevistado – por 

se sentirem inadequados para ocupar esses espaços. Nesse caso é possível – e é o que vem 

acontecendo em universidades que adotaram cotas – que com a adoção dessas políticas, a 

escolha por esses cursos por cotistas negros comece a se evidenciar. O professor diz que o 

preconceito não é ostensivo com ele, e diz que se sente negro quando está entre brancos muito 

brancos. 

Durante a minha história, pode até existir, mas ele é velado, e ele não é 
ostensivo comigo. Está certo que eu não sou o mais negão dos negões, mas, 
se você vai ao Rio Grande do Sul aquele povo todo com descendência 
alemã, italiana a gente, eu e você que somos dessa cor moreninha a gente 
acaba se sobressaindo bastante, a gente é diferente dos outros, cabelo 
diferente, textura diferente, pele diferente, olho diferente.  

Ele considera que a política de cotas segrega, e que não há um problema racial e sim 

social. É necessário esclarecer que as cotas sociais para pobres da escola pública já estão 
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sendo implantadas. O professor não tem tanta certeza do que deve ser feito, mas assegura que 

é necessário se fazer alguma coisa: 

Eu tenho sérias dúvidas se a política de sistema de separação por cor, só 
étnica ela é eficaz. Eu continuo achando que o problema é um problema 
social. Eu acho que quando a gente faz uma política afirmativa em relação à 
condição social ela é muito mais efetiva e muito menos divisória, eu não sei 
como que é a palavra, mas eu acho que ela segrega muito menos! Eu não 
estou aqui sendo aquele que diz que não tem que ser feito nada! 
Provavelmente eu reconheço que no Brasil, na história de humanidade, ou 
melhor, do Brasil, ela é excludente e alguma coisa precisa ser feita.  

O professor Fernando faz uma análise a seguir na qual podemos perceber que o seu 

caso é um desses casos de pessoas que se sobressaem. Ser um menino pobre, de fenótipo não 

branco, de família muito humilde e ter realizado uma mobilidade social considerável como a 

dele, não se trata de algo comum. Ele fala de seus amigos de infância e do futuro que eles 

tiveram e então é possível termos uma ideia de que a sua história não é comum: 

Eu acho que nem todo mundo, se eu for pensar nos amigos meus que 
começaram lá na, na escola de 1º grau, na periferia de Belém quantos deles 
também negros e pobres ou só pobres não negros, mas chegaram a 
universidade, eu não sei quantos viraram doutores. Eu acho que talvez eu 
seja exceção. Muitos se marginalizaram muitos se sustentaram na 
criminalidade, maconha, droga, crime. Alguns até morreram eu sei disso, 
porque eu volto com frequência a Belém.  

O professor fala de negros ilustres que se destacaram no Brasil. Considera-se uma 

verdade, que houve negros que tiveram atuação digna de registro histórico. É necessário que 

essas pessoas tenham visibilidade, porque em geral não são reconhecidos, a não ser por um 

pequeno círculo de pessoas. É necessário que se registrem suas biografias, porque a ideia que 

se tem de negro é uma ideia pequena, carente, e algumas vezes violenta. O professor continua 

dizendo que as cotas separam: 

Eu acho que alguma coisa precisa ser feita! Eu sou uma das poucas 
exceções daquela situação inicial lá. Mas eu acho que hoje existem muitos 
negros no Brasil inteiro em todas as idades que se destacam no seu papel e 
que a gente está aqui pra provar isso, eu você e muita gente estamos aqui 
pra provar isso. Eu acho que alguma coisa tem que ser feita, mas eu não 
acho que seja separar por cor.  

Fernando considera um absurdo sua filha entrar por cotas na universidade porque ela 

é uma negra que teve todas as oportunidades. Então poderia estar tomando o lugar de alguém 

mais necessitado da escola pública: 
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Eu vivo isso na pele hoje. Eu tenho uma filha, a Raysa, essa aqui! Ela tem 
16 anos e ela vai prestar vestibular pra Engenharia. Se ela fosse se 
autodeclarar negra e entrar na universidade por um sistema de cotas eu 
acharia um absurdo! Entrar na universidade só porque se declarou negra! 
Ela é da minha cor. Eu acho que pra ela se declarar negra e entrar seria ela 
pular toda uma, escala. Ela nunca estudou em escola pública, nenhum dos 
três nunca estudou escola pública porque eles não precisavam. Eu 
reconheço que a escola pública hoje é muito ruim. Ela tem um monte de 
falhas! Então se alguém estuda a vida inteira na escola pública como eu 
estudei, hoje ele tem menos oportunidades do que aquela que eu tive, porque 
na escola publica houve uma degradação. Meus filhos estudaram o tempo 
todo em escola particular. Eles tiveram boas escolas, eles tiveram um 
acompanhamento bom. Eu já estava lá pra dar pra eles o suporte que eu não 
tive.  

Ele compara a sua situação com a de seus filhos e demonstra que ele hoje pode dar 

uma condição muito estável para que seus filhos sigam estudando, coisa que ele mesmo não 

pôde usufruir quando menino e jovem, em virtude da condição de pobreza da família. 

Seguindo o raciocínio de que seus filhos são negros que tiveram oportunidades sociais, o 

professor declara finalmente que as cotas devem ser sociais mesmo, pois se forem só étnicas 

só acirram o preconceito. Voltamos a afirmar que as universidades que estão adotando cotas 

étnicas também preveem cotas sociais. Observemos o que fala o professor: 

Quando eu estava terminando a escola técnica, eu lembro que o meu pai 
estava terminando o 1º grau. Quando eu estava me formando meu pai estava 
terminando o 2º grau, o Telecurso. Então, meu pai quando eu estava 
formando em engenharia, meu pai estava terminando o 2º grau depois de 
muito esforço, já estudando e trabalhando o dia inteiro, e estudando por 
Telecurso, fazendo aquelas tele-aulas, indo fazer prova! E terminou o ensino 
médio! Meus filhos não precisaram disso, eles não têm isso, então seria 
injusto que eles competissem dentro do sistema só por se declararem negros, 
apesar de serem etnicamente negros como outros meninos também negros, 
ou não negros, que vieram da periferia e não tiveram a mesma oportunidade 
que eles. Então eu, eu acho que esse sistema de cotas, exclusivamente pela 
cor, eu acho é injusto e acho que ele só segrega e acirra o preconceito, e 
principalmente se for só étnico. Ela é social mesmo!  

O professor declara que os jovens pobres procuram os cursos de menor concorrência, 

e que os alunos pobres da escola pública apresentam dificuldades em disciplinas como 

matemática, química e física e que ele vem dispensando um tempo de seu trabalho para 

ensinar essas disciplinas para seus alunos a fim de que esses não desistam ou não fiquem 

reprovados e demorem muitos anos para terminarem o curso. E são justamente aqueles alunos 

que precisam trabalhar para se manter, e o curso de Engenharia não permite isso, pois 

funciona nos dois turnos manhã e tarde e não tem à noite. 
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Como eu tive que trabalhar e estudar ao mesmo tempo, eu falo pros meus 
alunos: “Olha, não é porque eu nasci na periferia de Belém, não é por que 
eu fui pobre, não é porque eu sou preto que a gente não vai crescer.” A 
gente pode sim estudar, pode sim trabalhar, mas eu tive a oportunidade. Eu 
fui exceção. Meu patrão deixava que eu estudasse e eu ia trabalhar na hora 
que dava. 

O professor Fernando traz aqui uma questão que preocupa a todos que estão 

elaborando programas e políticas de cota. É o que se refere a permanência de cotistas nos 

cursos que requerem sobretudo conhecimento de física, química, matemática, por exemplo, 

porque essas são disciplinas que podem trazer dificuldades para quem não teve uma boa base 

no ensino Fundamental E Médio. Assim como também os custos com passagens, alimentação, 

livros, xerox, entre outros, para aqueles mais pobres. 

As bolsas de assistência, porque são de assistência mesmo, não cobrem as 
despesas. Como é que aquele menino vai sobreviver com aquela bolsa, como 
é que ele vai comer no RU, se transportar prum lado e pro outro? Muitos 
dos nossos alunos são do interior! Tem alunos que não são da região 
metropolitana. A gente tem alunos de Sobral, de Limoeiro do Norte, de 
Juazeiro que vêm pra cá, e moram na residência universitária, entendeu?  

Aqui ele coloca uma questão que diz respeito dos pobres e negros que porventura 

ingressem na universidade. Será que essa população vai rebaixar o nível da universidade? Ao 

que parece, no caso dos alunos do professor, isso não se evidencia, embora aqui não 

estejamos tratando de alunos cotistas: 

Normalmente depende do foco eu tenho alunos assim excelentes, alunos que 
vem lá de Catarina, lá do semiárido lá onde só tem palma e cacto! Ele vem 
pra cá e se sai bem! É o aluno que tira as melhores notas na minha turma e 
eu tenho aluno aqui, uns que estudaram no Christus, Farias Brito, Ari de Sá  
que são negligentes, que não se esforçam, que faltam aula, que não 
entregam trabalho, que copiam trabalho, que ficam reprovados! Tem um 
que ele chega aqui com a Hilux do pai dele e eu tenho aluno que vem para 
cá andando lá da residência universitária do Benfica porque não tem 
dinheiro pra vir de ônibus e vem pra cá pro Pici andando e tira dez! E esse 
da Hilux não consegue sequer nota cinco que é a média pra passar!  

Há pesquisas que constataram que muitos cotistas de curso de alto prestígio 

apresentaram rendimento maior que não cotistas porque ao ingressarem ficaram com 

autoestima elevada e valorizaram bastante o fato de estarem numa universidade pública, e 

dessa forma seguiram estudando muito e se comprometendo com o seu desempenho frente 

aos demais alunos. 

Então eu acho que tem que ser feito alguma coisa, mas não tem que ser feito 
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alguma coisa de forma paliativa. Eu acho que as mudanças elas tem que ser 
estruturais. O Brasil precisa se estruturar para dar uma educação de 
qualidade no ensino fundamental, no ensino médio, para preparar o negro, 
o pobre que foi discriminado durante toda a história do Brasil para quando 
ele chegar ao ensino superior ele esteja em pé de igualdade pra disputar 
uma posição, pra entrar no vestibular ou não, como qualquer um outro! Eu 
acho que isso tem que ser feito e acho que isso provavelmente demora, são 
políticas de médio a longo prazo e a curto prazo alguma coisa tem que ser 
feita!  

A medida que o curso de Engenharia tomou em relação aos alunos pobres da escola 

pública é uma das medidas previstas e já adotadas em programas de permanência para cotistas 

em defasagem em algumas disciplinas, e que vem apresentando bons resultados como na 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Enquanto a escola de ensino básico e 

médio não apresenta o nível desejado para uma concorrência e desempenho com igualdade na 

universidade, medidas como essas são imprescindíveis, de acordo com o que avalia o 

professor. 

A gente tem curso de nivelamento que são cursos que começam no período 
de férias. Aulas de cálculo, de física, pra dar para esses alunos 
melhoramento para tentar nivelar, mas isso independe da cor. É pra aqueles 
que precisam, para aqueles que se autodeclaram necessitados daquele 
conhecimento, entendeu? Mas eu sei que isso não resolve o problema. 

Registramos nessa seção as percepções dos professores sobre as cotas de ingresso na 

universidade específicas para negros, política que diz respeito a cada um de nós negros, e que 

nos convida a refletir novamente sobre a ideia complexa de identidade sob o mesmo ângulo 

que vimos insistindo em compreender que é a noção de “eu”, “nós”, “dentro” e “fora” 

(COSTA, 1983, 1984; ELIAS, 1994; GOFFMAN, 1998; SODRÉ, 1988, 1999; SOUSA 

SANTOS, 1995).  

Os professores que são contra as cotas refletem a falta de informação e formação 

para uma consciência de pertencimento racial. Acreditamos que, sendo o racismo uma 

construção, de alguma forma os professores se deixaram contaminar pelas representações 

construídas na história do Brasil e do Ceará, um reflexo das políticas de branqueamento e do 

mito da democracia racial. 

Em cada universidade o processo de discussão e implementação das cotas se deu de 

forma singular. O texto da proposta do sistema de cotas para a Universidade de Brasília 

(UnB), nas palavras de seu autor, o professor José Jorge de Carvalho, assegura que há uma 

predominância de brancos na universidade brasileira, decorrente de uma política, de um 
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aparato ideológico que possa garantir a continuidade dos espaços efetivos de poder de uma 

elite que há muitos anos se perpetua nesta instituição. Para Carvalho (2006b, p. 5), que já vem 

a um tempo considerável estudando a questão do racismo institucional nas universidades: 

Podemos afirmar com segurança que quando se constituíram as primeiras 
turmas de universitários no Brasil, nos anos trinta, a comunidade negra 
acabava de ser praticamente expulsa dos cargos de docentes das escolas 
publicas. O pouco capital escolar que os negros haviam acumulado após a 
abolição da escravidão foi então severamente desfeito, de modo que ficaram 
com chances mínimas de competir pelo seletíssimo número de vagas abertas 
nas universidades do Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. 
É um fato histórico, portanto, que a universidade pública no Brasil foi 
instalada explicitamente sob o signo da brancura. Enquanto esse pressuposto 
não for criticado e revisado, continuaremos partícipes desse ato racista 
inicial. 

Para esclarecer melhor porque afirma ser a universidade uma instituição de 

confinamento racial, Carvalho (2006b) destaca três casos emblemáticos de intelectuais negros 

que tiveram negada a chance de serem professores universitários. Para ele a história da 

academia brasileira no séc. XX foi também uma história de vários casos em que se barrou a 

entrada de ilustres professores negros, dentre eles o grande sociólogo Guerreiro Ramos, além 

de Édson Carneiro, e Clóvis Moura48.  

Cunha Júnior (2005), professor da UFC,  diz que “[...] o discurso de democracia e 

igualdade vigente na universidade brasileira termina por negar e camuflar descasos e 

discriminações sobre a necessidade de pesquisas em temas de interesse da população negra e 

da formação de pesquisadores originários deste grupo social.” 

De acordo com as informações do Projeto de Autoavaliação da UFC de 2005, o 

SINAES49, e de acordo com equipe que a elaborou, a UFC deve “conhecer-se a si mesma”, 

seguindo um princípio pré-socrático, e o cumprimento desse princípio deve seguir as 

diretrizes do SINAES, o qual pretende se constituir de um novo paradigma de avaliação da 

educação superior. Esta avaliação fez um levantamento do número de professores negros, ou 

seja, de pretos e pardos segundo as categorias do IBGE, através de questionários no qual cada 

professor efetuou sua autodeclaração étnica. O projeto traz um destaque que é importante 

mencionar: 

                                                 
48 Ver mais em Silva e Silvério (2003). 
49 O Projeto para a Autoavaliação Institucional da Universidade Federal do Ceará (UFC) de 2006 traz outras 
informações. 



 180

[...] o SINAES é um sistema autônomo de supervisão estatal que busca 
integrar dimensões internas e externas, particulares e globais dos diversos 
objetos e objetivos da avaliação, propondo-se a ser somativo e formativo, 
quantitativo e qualitativo. Sua função explicitamente regulatória tende a 
suprir a ausência do Estado no que diz respeito ao aprimoramento das IES, 
seus objetivos e funcionamento, e à reorientação do sistema de educação 
superior de modo a atender as necessidades de uma Nação democrática e 
soberana. Sua vigência implica criar novas regras de entrada, de 
permanência e de saída do sistema, comprometendo-se a não operar com a 
ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso individual, 
admitindo explicitamente estar impregnado pela vontade de ajudar a 
construir uma concepção de educação superior socialmente comprometida 
em seus objetivos e funções, oferecendo a garantia de se balizar, em termos 
conceituais e políticos, por um conjunto de princípios, tais como o de que a 
educação é um direito social e dever do Estado e que a vida das instituições 
de educação deve se pautar por valores sociais historicamente determinados. 
Preceitua, ainda, que a avaliação implica em regulação e controle, e que sua 
prática social global, legítima, contínua e educativa deve ter respeito à 
identidade e à diversidade [...]. ( 2006, p.18)50 

A UFC se propôs neste projeto de autoavaliação a exercer um autocontrole de suas 

práticas sociais, respeitando a identidade e a diversidade no que estas encerram de uno e 

diverso, no espaço interno de sua organização e para além deste, a fim de que possa vir a 

acompanhar a dinâmica social cada vez mais exigente de todas as instituições produtoras e 

reprodutoras do conhecimento, no que diz respeito às respostas à democratização do acesso e 

permanência. No entanto, na prática a UFC vem negando esses compromissos na medida em 

que desaprova uma política de ação afirmativa e cotas, que já obteve excelentes resultados em 

outras instituições de ensino superior. Esclarecemos que, embora a discussão sobre cotas não 

seja o foco de nosso objeto, consideramos oportuno trazer aqui alguns dados sobre pesquisas 

já realizadas sobre o tema que diz respeito direto aos professores entrevistados em nossa 

investigação. 

Algumas universidades brasileiras têm-se antecipado aos poderes públicos no que diz 

respeito à competência para legislar sobre distribuição de vagas nos âmbitos estadual e 

federal. Mais de 50 IES, entre estaduais e federais já implantaram o sistema de cotas. Cada 

universidade vem apresentando um percurso singular no procedimento de implementação do 

sistema de reserva de vagas, que varia entre privilegiar cotas para estudantes negros sem 

distinção, cotas para negros da escola pública, cotas para estudantes da escola pública sem 

distinção, ou ainda ambos os casos. Há critérios diferenciados de acordo com a realidade local 

(CÉSAR, 2007). O problema surge quando as vagas são reservadas aos negros.  

                                                 
50 Ver mais em Relatório Final da Autoavaliação Institucional da UFC (UNIVERSIDADE..., 2006). 
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Inicialmente, questionava-se a existência ou não de negros no país para que 
se pudesse identificar um percentual objetivo desse grupo a ser beneficiado 
pela norma. Passada essa primeira etapa, veio o reconhecimento de que há 
negros na população local, portanto o mais importante seria definir um 
percentual representativo exequível. Assim esse percentual mantém-se em 
20% na maioria dos programas, com exceção da UNEB, da UFBA e da 
UFPA, que concentram esses percentuais em 40%, representativos à 
composição racial da população local. (CÉSAR, 2007, p. 27). 

Desde a implementação da política de cotas em 2003, algumas pesquisas foram 

realizadas no sentido de avaliar sua eficácia. Não temos o propósito de registrar nesse trabalho 

o resultado detalhado dessas pesquisas, mas podemos trazer algumas conclusões já elaboradas 

que julgamos importantes. 

Villardi (2007, p. 37), sub-reitora de graduação da UERJ, destaca a posição da 

comunidade acadêmica em relação à cota racial na UERJ a partir do ano de 2003: 

A universidade (UERJ) sempre recebeu estudantes negros em diversos 
cursos. Nesses cursos, portanto, não houve uma diferença significativa de 
perfil. Entretanto, nos cursos considerados de elite, isto é com maior relação 
candidato-vaga no vestibular, houve uma mudança significativa. Alunos 
negros passaram, por exemplo, a ingressar na Faculdade de Medicina, 
Direito e Desenho Industrial.  

A sub-reitora afirma que as relações entre renda e desempenho são óbvias e estão 

comprovadas em todo mecanismo e processo avaliativo, mas segundo dados da comissão que 

estuda o perfil comparativo dos alunos instituído pela universidade, “[...] a distância entre o 

rendimento dos cotistas e não cotistas vem encurtando ao longo do tempo.” (VILLARDI, 

2007, p. 38). 

Ainda conforme esta autora, a UERJ “[...] montou o maior programa de permanência 

desse país” (p. 38), o que vem permitindo que estudantes cotistas possam aperfeiçoar 

conhecimentos em diversas áreas em defasagem, tais como: matemática, português, inglês, 

informática, química, e física. Além dessas disciplinas, o programa oferece oficinas de 

filosofia, redação técnica, cultura popular, arte afro-brasileira, francês, espanhol, alemão, 

italiano e japonês. Além disso, há oficinas de prevenção ao uso de drogas, gravidez, dentre 

outras na área de saúde. 

Interessante é que o programa de permanência vem desenvolvendo atividades 

culturais, uma vez que “[...] a maior defasagem constatada é a falta de vivências culturais e 

educacionais [...]”, havendo alunos que “[...] nunca tinham ido ao cinema até entrar na 

universidade.” (VILLARDI, 2007, p. 40). Finalizando as suas considerações sobre a 
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permanência de estudantes cotistas da UERJ, ela afirma que: “[...] os cotistas têm 

dificuldades, sim, mas não de aprendizagem. A maioria dos estudantes tem dificuldades 

financeiras graves que, se não forem sanadas levarão ao fracasso da política.” (p. 45).  

De acordo com os dados de pesquisa da Secretaria Acadêmica da Universidade 

Estadual do Norte Fluminense (UENF) sobre o desempenho dos alunos que ingressaram em 

2003, não existe uma relação de determinação simples entre a nota de aprovação (ingresso nos 

cursos) e o rendimento do aluno. Outra verificação importante nas pesquisas na UENF é a de 

que: 

Parte significativa dos cotistas não precisaria da legislação de reserva de 
vagas para acessar a UENF em 2003. No entanto, vinte e oito jovens negros 
e dezoito jovens não-negros oriundos de escolas públicas não estariam 
cursando aquela universidade se a reserva de vagas não existisse. 
(BRANDÃO; DA MATTA, 2007, p. 79). 

Queiroz e Santos (2007, p. 135) em pesquisas realizadas na UFBA também 

concluíram que o sistema de cotas vem mostrando desde a sua implementação que “[...] 

estudantes de bom desempenho acadêmico ingressaram na UFBA [...]”, mas que não teriam 

tido chances de aprovação pelo sistema tradicional, classificatório.  

Com relação aos programas de permanência na UFBA, Barreto (2007) analisando os 

projetos Tutoria e Afro-Atitude51, considera que para estudantes negros da escola pública de 

famílias de baixa renda: 

O suporte recebido logo no início dos cursos de graduação tem efeito 
imediato, mas também de médio e longo prazo, aumentando as chances de 
construção de trajetórias acadêmicas bem-sucedidas. Além de minimizar os 
problemas financeiros, tais iniciativas permitem a criação de espaços 
amigáveis e de acolhimento para esses estudantes. (BARRETO, 2007, p. 
152). 

Análises do processo de implantação do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social 

na Universidade Federal do Paraná (UFPR), realizadas por Silva, Duarte e Bertúlio (2007, p. 

210) concluem que: 

Os índices de aprovação de candidatos que receberam ao longo de sua vida 
escolar maiores pressões sociais e econômicas aumentaram. Os índices de 
aprovação de negros na UFPR variaram positivamente, mas, no entanto, 
encontra-se ainda abaixo da proporção da população negra no Paraná.  

                                                 
51 Tais projetos garantem bolsas de ajuda de custo e criam oportunidades de pesquisa, extensão e monitoria, 
especialmente para alunos oriundos de escolas públicas, negros, provenientes de famílias de baixa renda 
(BARRETO, 2007). 
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A Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) implantou o sistema de cotas 

no segundo semestre de 2005, e segundo as considerações de Vieira (2007, p. 235), esse é um 

processo em momento inicial, mas que já aponta modificação no perfil racial dos campi 

universitários e dos cursos, “[...] inclusive os de mais alto prestígio.” 

Nossa pesquisa de mestrado se deu na UnB na qual pudemos acompanhar os 

resultados da primeira turma. Consta em pesquisa realizada pelo professor Jacques Velloso 

(2007)52, solicitada pela Fundação Ford que, no primeiro vestibular da UnB cotistas negros e 

pobres ingressaram em cursos como Medicina, Direito, Psicologia, Antropologia dentre 

outros, o que não teria ocorrido caso não houvesse as cotas. Esse é um dado para ser refletido, 

uma vez que esses são territórios de brancos nessa universidade. 

A UFC, com o resultado apresentado na desaprovação da proposta de cotas, parece 

não estar vivendo a contemporaneidade. No entanto, esclarecemos que alguns grupos de 

pesquisa vêm insistindo e discutindo sobre a implantação de ações afirmativas e cotas e sobre 

a lei nº 10.639, que torna obrigatório o ensino de História da África no ensino fundamental e 

médio. Estas iniciativas estão partindo da pressão de alguns alunos e professores que já vêm 

há algum tempo refletindo sobre questões relativas ao pensamento afrodescendente53 e a 

necessidade de sua inserção na construção do conhecimento na universidade. 

As primeiras iniciativas de introdução de políticas de ação afirmativa se constituíram 

como criação pioneira do Direito nos Estados Unidos, representando essencialmente uma 

mudança de postura supostamente neutra do Estado, que resolveu avançar de um Estado que 

aplicava políticas que ignoravam sexo, raça, cor, origem nacional, para conceber políticas 

públicas que levassem em conta esses fatores, não para criar privilégios, mas sim para evitar a 

continuidade das iniquidades sociais54. Estas políticas proporcionaram aos afro-americanos, 

maior participação na dinâmica de mobilidade social, a partir dos anos 1960, advindo daí a 

razão dos termos ação afirmativa (Estados Unidos) ação positiva ou discriminação positiva 

(Europa) e ainda políticas compensatórias (MUNANGA, 2003).  

                                                 
52 O professor Jacques Velloso já vem há alguns anos se dedicando a pesquisas quantitativas na área de 
Educação, nas quais os quesitos gênero e raça vêm ganhando destaque. 
53 No mês de abril de 2009, o Núcleo de Africanidades do Ceará (NACE) promoveu um seminário sobre 
africanidades na UFC, contando com a presença de diversos pesquisadores negros de várias universidades de 
todo o Brasil, assim como representantes do Movimento Negro. 
54 A esse respeito, Munanga (2003) afirma que as políticas de ação afirmativa são bem recentes na história da 
ideologia antirracista. O autor declara que, nos países onde já foram implantadas (Estados Unidos, Inglaterra, 
Canadá, Índia, Alemanha, Austrália, Nova Zelândia, Malásia, dentre outros), essas políticas se estabeleceram 
para proporcionar aos grupos discriminados e historicamente excluídos, um tratamento diferenciado, como 
medida compensatória das desvantagens resultantes do racismo.  
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 A ideia de ação afirmativa tem como base a compreensão de igualdade, e para o 

Direito brasileiro essa concepção deriva do conceito proveniente das revoluções francesa e 

americana, que no debate atual, ultrapassa o sentido formal e abstrato, para atingir uma noção 

de igualdade na qual se examina criteriosamente as desigualdades concretas verificadas na 

sociedade, de modo que estas sejam tratadas com as justas diferenciações, para assim diminuir 

e prevenir a perpetuação das situações desiguais55. São muitos os conceitos de ação afirmativa 

e aqui trazemos uma definição de Gomes (2005, p. 53), segundo o qual estas podem ser 

compreendidas como: 

Um conjunto de políticas públicas e privadas de caráter compulsório, 
facultativo ou voluntário, concebidas com vistas ao combate à discriminação 
racial, de gênero, por deficiência física e de origem nacional, bem como para 
corrigir ou mitigar os efeitos presentes da discriminação praticada no 
passado, tendo por objetivo a concretização do ideal de efetiva igualdade de 
acesso a bens fundamentais como a educação e o emprego.  

O debate em torno da política de cotas vem gerando polêmica em muitos aspectos e, 

a nosso ver, um dos argumentos mais fortes contra a sua implementação é a assertiva de que 

as políticas públicas devem se voltar para garantir a elevação da dignidade humana, daqueles 

que se encontram no grau mais alto de pobreza, pois assim se estaria beneficiando não só os 

brancos pobres, mas a imensa maioria negra que se encontra na linha dos miseráveis. 

Com os direitos fundamentais à educação, à saúde, à habitação e ao trabalho 

garantidos, estaríamos fazendo uma verdadeira revolução, e com isso concordamos 

plenamente. As microrrevoluções podem se efetivar ao longo da concretização da garantia dos 

direitos de cunho mais universal, favorecendo boa parte da população negra, feminina, 

deficiente, homossexual, dentre outras, sem que isto venha a inviabilizar ou desvalorizar as 

políticas universalistas. Nada impede que estas se processem simultaneamente. A esse 

respeito, Guimarães (2005, p. 189) alerta para o seguinte: 

O que está em questão, portanto não é uma alternativa simples, diria mesmo 
simplista, entre políticas de cunho universalista versus políticas de cunho 
particularistas. O que está em jogo é outra coisa: devem as populações 
negras, no Brasil, satisfazer-se em esperar uma “revolução do alto”, ou 
devem elas reclamar, de imediato e pari passu, medidas mais urgentes, mais 
rápidas, ainda que limitadas, que facilitem seu ingresso nas universidades 

                                                 
55 Segundo Gomes (2005, p. 45), “[...] a noção de igualdade como categoria jurídica de primeira grandeza, 
emergiu como princípio jurídico incontestável em constituições promulgadas logo após as revoluções do final do 
século XVIII. Consequentemente, a partir do pioneirismo revolucionário da França e dos Estados Unidos foi se 
construindo o conceito de igualdade diante da lei, uma edificação jurídico-formal, conforme a qual a lei, genérica 
e abstrata, deve ser igual para todos, sem nenhuma diferença, ou privilégio, devendo ser aplicada com 
neutralidade seja sobre conflitos individuais ou situações jurídicas concretas.” 
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públicas e privadas, que ampliem e fortaleçam os seus negócios, de modo 
que se acelere e se amplie a constituição de uma “classe média” negra?  

Alguns autores contrários à política de cotas também lançam mão do argumento de 

que somos um país de uma única raça (a mestiça), tornando-se impossível identificar quem é 

ou não negro no Brasil (MAGGIE; FRY, 2006).  

Para Guimarães (2005) raça e cor não se constituem como algo real e objetivo em si 

mesmas, mas com certeza, estas demarcam reais situações de discriminações que ao longo da 

história foram construindo desigualdades em vários setores. Políticas de cunho específico, 

como as cotas, têm condições de garantir com mais eficácia os direitos de grupos em 

desvantagem atingidos por relações sociais desiguais. 

4.8 Estaríamos vivendo uma nova onda negra e um novo medo branco na 
universidade?  

A universidade brasileira experimenta hoje, nessa primeira década dos anos 2000, a 

entrada nos seus espaços de um maior número de alunos negros que dentro de alguns anos 

poderão ser futuros professores negros. Com a formação de nível superior e uma melhor 

qualificação para o trabalho em todas as áreas propiciada pelo conhecimento adquirido na 

universidade, dentro de alguns anos mais profissionais negros estarão competindo por uma 

vaga nos mais diversos setores do mercado de trabalho.  

Adotando uma política não só de acesso, mas também de permanência de negros, a 

universidade brasileira pode desencadear um aumento em qualidade e quantidade da produção 

de saberes em várias áreas que poderá vir a fortalecer não só aos negros, enquanto indivíduos, 

mas medidas como essa também podem revigorar o pensamento na academia e fortalecer a 

economia do país, uma vez que pode retirar muitas crianças e jovens negros da criminalidade, 

do subemprego, abrindo outros caminhos para uma população que precisa apenas de 

oportunidade e de ser reconhecida em suas potencialidades. Holanda (2008, p. 33), citando 

Wedderburn (2005, p. 333), assinala que:  

Em termos puramente econômicos e financeiros, a incorporação ativa dos 
segmentos marginalizados à economia representa um bem absoluto, mesmo 
na perspectiva do lucro, que é, em definitivo, o mecanismo propulsor da 
dinâmica capitalista. É por isso que a globalização capitalista implica 
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também certa adaptação dos mecanismos econômicos mundiais à 
diversidade cultural, étnica, religiosa e racial do planeta.  

Com efeito, a possibilidade de convivência com muitos negros no espaço que é do 

domínio de brancos, pode ocasionar inicialmente um medo por parte daqueles que já estão 

com seus lugares garantidos nos grupos de pesquisa, nas seleções de bolsas de estudo, nos 

programas de extensão, sem dúvida isso pode vir a incomodar. A presença constante de 

alunos negros nos encontros, seminários, congressos, falando por eles mesmos, a partir de 

conhecimento elaborado por outros negros, e por eles mesmos pode significar também uma 

rica troca de saberes, colocando para a universidade o desafio da busca e valorização de 

produção científica realizada por pesquisadores e intelectuais negros. 

Em seu estudo sobre as causas das políticas de branqueamento dos projetos 

imigrantistas no Brasil, Azevedo (2004) registrou que existiu na época um verdadeiro 

sentimento de temor por parte das elites com a possibilidade dos negros virem a ser integrados 

na sociedade de classes. Hoje, com as políticas de cotas, há um medo de que a universidade 

baixe o seu nível de produção do conhecimento, há um temor que se acirre o racismo entre 

brancos e negros, há temores de fraudes no vestibular, há um medo que se forme uma elite 

negra.  

São muitos medos que parecem revelar que há uma quebra da ordem, do status quo. 

Agora pessoas presumivelmente incapazes e estranhas àquele espaço institucional concorrem, 

competem também por um lugar como alunos, professores, intelectuais, pesquisadores. 

Podemos atualmente, guardando-se as devidas proporções e peculiaridades dos momentos 

históricos, fazer uma analogia dessa onda negra e desse medo branco dos quais fala a autora. 

Para Azevedo (2004, p. 248): 

Se se quisesse realmente integrar esta maioria na ordem social instituída pela 
minoria branca, era preciso tornar esta algo abrangente a ponto de ser 
incorporada e assumida pelos não-brancos. Torna-se urgente, portanto, 
assegurar a igualdade não só no plano jurídico, como também no nível das 
relações sociais cotidianas. Os negros deveriam ser tratados com respeito 
assim como os brancos, tornando-se cidadãos não só por direito, como de 
fato.  

Queremos crer que o mal-estar da universidade seja apenas nesse momento inicial de 

implantação de ações afirmativas, porque é difícil abrir mão de espaços de poder, mas esta é 

uma barreira a ser vencida com vistas ao que pode vir a ser um encontro entre negros e 

brancos bastante rentável para a academia.  
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Gomes (2005, p. 170) vem estudando trajetórias de pesquisadores negros como 

contribuição para a reconstrução do patrimônio cultural brasileiro, e explica: 

[...] nesse cenário de desigualdades racial e social surge o intelectual negro, 
que, unido à sua comunidade, busca discussões e procura soluções que 
melhorem a vida da população negra, e com isso, a vida de quase metade da 
população brasileira. As experiências de vida desses intelectuais são 
relevantes na construção do pensamento educacional brasileiro, pois se 
somam a outros trabalhos que procuram, entre outras coisas, melhorar as 
condições da educação no país a partir da diversidade cultural.  

Nesse espaço até então de maioria branca, para a pesquisadora, os Núcleos de 

Estudos Afro-Brasileiros (NEABs) que começam a se instalar, vêm se constituindo hoje o 

lugar onde os novos pesquisadores negros e não-negros entram em contato com a bibliografia 

referente à questão do negro, e assim começam a ter consciência de sua identidade e cultura, 

sendo assim verdadeiros “quilombos universitários” (GOMES, 2005, p. 183). 

O professor Nelson Inocêncio (2008) segundo consta no Relatório da I Conferência 

Municipal de Política de Promoção da Igualdade Racial ocorrida em Fortaleza, afirmou que 

nesse momento, para os negros, a informação tem um valor fundamental para a continuidade 

da organização em torno das questões referentes aos direitos da população negra no Brasil. 

Ele afirma que: 

Nós estamos num momento importante da cultura brasileira, sobretudo na 
luta antirracismo, porque você tem hoje o que nós não tínhamos no passado. 
Está aqui o professor Cunha, que é histórico militante do Movimento Negro 
e ele sabe da dificuldade até o início da década de 90. Então hoje é possível? 
É possível que você tenha, no caso específico da temática negra, você tem 
uma intelectualidade que efetivamente está conseguindo difundir a sua 
produção. Isso é emblemático, isso é importante se você considerar que 
algumas décadas atrás esses referenciais eram muito escassos. Nós tínhamos 
uma grande intelectual que já não está mais entre nós, como Lélia Gonzáles, 
que produziu textos importantíssimos, aos quais poucas pessoas tiveram 
acesso. Então é fundamental que a gente não prescinda da informação. A 
informação é básica, a informação é essencial56. (INOCÊNCIO, 2008, p. 23). 

A respeito de um possível medo branco com o avanço das ações afirmativas, sobre o 

qual já falou Azevedo (2004), também afirma de forma convergente, a professora Ana Luíza 

Flauzina – professora de Criminologia da UnB, 26 anos, ex-integrante do Movimento de 

Jovens Negros do Distrito Federal e Entorno, o ENEGRESER, que participou ativamente do 

processo de implementação da política de cotas na UnB. Ela acredita que uma elite no poder 
                                                 
56 Ver este e outros discursos na íntegra sobre igualdade racial, proferidos na I Conferencia Municipal de Política 
de Promoção da Igualdade Racial realizado em Fortaleza em 2005, e publicado em 2008 pela Coleção Educação 
e Cidadania – da História Real à História Legal. 
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não cede fácil os seus espaços e, portanto, reage de forma muitas vezes agressiva, usando 

todas as estratégias possíveis para se resguardar.  

As cotas são [...] uma política fundamental, né. Uma política tímida, né. É 
impressionante a reação das elites. A tentativa da gente começar a colocar 
na mesa uma parte mínima do que nos é designo. Então, é, as pessoas estão 
muito espantadas com as cotas. Esse é o começo de um processo muito 
amplo, muito maior, né. Então, uma medida tímida, mas extremamente 
necessária [...]. Essa agenda não tá mais debaixo do tapete. [...], a gente 
tem uma noção de que as cotas são fundamentais, são fundamentais para 
pessoas negras independentemente de classe social. Fundamentais porque 
fazem parte de uma remissão de um processo histórico. É preciso a gente se 
empoderar em determinados espaços de poder simbolicamente. Não há mais 
como as pessoas se espantarem pela existência de médicos negros, 
advogados negros, professores negros. A gente precisa ocupar esses 
espaços. Agora uma elite, digo uma forma, uma parcela da população negra 
se politize e tenha como, a partir da ocupação desses espaços de poder, 
reverter as condições de nível educacional dada a situação em que vivem 
pra, de uma maneira massiva, pleitear ações afirmativas. É pra uma parcela 
muito restrita dessa população que a gente tá falando e assim mesmo, a elite 
continua resistindo. E resiste porque não quer ceder. Não quer ceder. [...] 
Um colega de (IHROIN), diz que: “O racismo é a pedra de toque da 
sobrevivência social do mundo que a colonização criou”, né. A colonização 
criou um mundo aqui, negros em baixo, brancos em cima, índios [...] 
apartados. E o racismo, depois da abolição da escravidão, da emancipação 
entre aspas da população indígena, veio pra quê? Pra manter a hierarquia 
social do mundo que essa colonização criou. E é isso, é exatamente isso, que 
a elite brasileira teme, de maneira brutal, em relação às cotas. Um processo 
em que esse racismo comece a ser revisto e esse mundo que a colonização 
criou, que tem essa elite em determinado espaço de poder, comece a ser 
abalado, né. 57  

Como podemos perceber no discurso de Ana, ela é uma militante da causa negra, e 

apesar de jovem, é consciente de seu pertencimento racial. Alguns professores que 

entrevistamos tiveram uma trajetória familiar na qual não experimentaram de forma 

consciente o que significa negritude no sentido político do termo. A família, a escola e a 

universidade também contribuíram diretamente na forma como estes hoje elaboram suas 

ideias e na forma como percebem políticas de ação afirmativa para negros e pobres da escola 

pública. Há uma ausência de informação que tem forte peso na construção de outras 

ausências, o que se constitui em um descompromisso destas instituições, que são por 

excelência, instituições educadoras, aqui representadas pelos seus agentes mais diretos: seus 

professores. 

                                                 
57 A citação acima é um fragmento de entrevista concedida a nós em 2006, em nossa pesquisa de mestrado.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Há diferenças entre os diferentes, no nosso caso, entre as trajetórias de professores 

universitários negros. Eles apresentam muitas contradições com relação ao pertencimento 

racial, desde a infância e ainda na vida adulta. Uns são mais claros, outros mais escuros, mas 

os vemos como negros, pois ligamos imediatamente à inferiorização que sofreram em algum 

momento da vida por terem os traços físicos de negros. Todos eles, de uma forma ou de outra 

relataram algum tipo de experiência ligada a esse tipo de preconceito construído 

historicamente.  

Nossos entrevistados são homens e mulheres, alguns de classe média, outros de 

família pobre, e alguns muito pobres. Apenas um dos dez entrevistados declarou vir de 

origem rica. Cada um deles apresenta experiências muito singulares nas relações 

experimentadas ao longo de suas trajetórias. 

Como podemos perceber, nem todos são cearenses, são dez professores negros, 

sendo um deles do norte do país, sete nordestinos e desses sete, quatro são cearenses. Apenas 

um deles é do sudeste do país, o que descarta a possibilidade de pensar de forma essencialista 

no que diz respeito à cultura do local onde nasceram e no qual desenvolveram suas estratégias 

de aceitação e reconhecimento social. Ou seja, não podemos pensar no professor negro 

cearense, pois estamos olhando pessoas que, trazendo características físicas e culturais 

supostamente inferiores na construção sócio-histórica brasileira, driblaram, por assim dizer, as 

condições de raça, classe e também de gênero.  

Hoje são professores(as) da universidade de mais alta referência no Estado do Ceará. 

Como eles experimentaram situações com preconceito no âmbito das instituições e quais 

foram suas estratégias de enfrentamento, foi o que nos interessou nessa pesquisa, ou seja, 

como internalizaram um habitus, uma cultura em relação aos preconceitos, e de que forma se 

apropriaram disso e externaram nas relações vivenciadas desde a infância.  

Longe da pretensão de querer dar conta da totalidade das estruturas institucionais, 

lócus das vivencias de nossos entrevistados, ousamos fazer algumas considerações sobre 

aspectos do que entende Bourdieu (1980) como habitus no espaço familiar, escolar e do 

trabalho. Destacamos, sobretudo as respostas dos professores às situações de preconceito e 

racismo. Os quatro primeiros professores aos quais nos referimos têm em comum a condição 

de pobreza e a valorização do mérito individual. Alguns deles têm na figura da mãe um 
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exemplo a seguir. Tomamos a liberdade de fazer uma rápida recuperação dos perfis físicos e 

sociais desses professores para irmos tecendo algumas considerações. 

Regina é natural de Natal, traz no cabelo, boca e nariz, os traços negros, e a pele não 

é tão escura. A atitude da mãe em sair de uma pequena cidade do interior do Rio Grande do 

Norte desencadeou todo o processo de ascensão social da família, que segundo ela é de 

origem muito pobre. A professora respondeu com esforço próprio em estudar, estudar, 

estudar, conforme ela relata. Em outros momentos de sua narrativa ela repete essa forma 

exaustiva de falar desse esforço. Valoriza muito a mãe como a pessoa “doidinha coitada” que 

numa atitude de risco, deu uma outra direção à vida. Considera que na família de origem 

sofreu preconceito por ser pobre e só veio perceber preconceito racial quando casou com um 

francês. Nesse caso ela precisou provar que não era aproveitadora, nem prostituta. Fazia 

questão de mostrar a aliança e hoje, segundo ela, já não liga mais. Estudar até conseguir 

respeito social foi sempre a sua meta.  

Fernando, paraense, é alto, tem pele escura, cabelos ondulados. O esforço próprio e o 

exemplo da mãe em querer estudar lhe serviram de estímulo. A avó aparece na família como a 

pessoa que vai lhe colocar em confronto com o preconceito. O professor soube negociar as 

situações incômodas de preconceito revertendo o jogo a seu favor nas trocas com as pessoas 

de sua convivência, ainda na infância. Ele não aceitou o apelido de “nego”. Simplesmente não 

atendia. 

O professor Alceu, aposentado, é sergipano, tem 85 anos; tem pele bem escura. O 

esforço próprio, e o estímulo à leitura que lhe conferiu a irmã mais velha foram decisivos na 

sua ascensão social, pois vem de família muito pobre. Não quis falar muito sobre os pais, nem 

sobre questões raciais. Destaca a condição de pobreza e faz questão de frisar que sua mãe o 

entregou à uma “mãe adotiva” – Nossa Senhora da Conceição. A religião e a fé, tanto quanto 

a família criaram uma redoma de proteção, e foi nessa tábua de salvação que Alceu parece ter 

se segurado. 

A professora Melissa é médica, tem 78 anos, é aposentada, maranhense, tem traços 

negros na pele e no cabelo. O esforço próprio, o distanciamento precoce da família fez com 

que ela guardasse vagas lembranças de pais e irmãos. Fala pouco de experiências familiares. 

Desde cedo traz uma característica de forte autonomia e autoestima. Estudar e vencer sempre 

foram as grandes metas. 
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Telles é cearense, tem traços indígenas, assim como Fernando, o paraense, e também 

como os outros teve muito cedo de desenvolver um esforço próprio nos jogos de 

sobrevivência como filho de família pobre. Muito cedo se torna o “home da casa”. Essa é a 

forte imagem da infância que se deu em virtude do alcoolismo do pai e em seguida a 

separação dos pais. É nesse contexto de adversidades que ele vai construindo uma 

responsabilidade precoce e um respeito na família. Telles também dá um destaque ao fato de 

ter vergonha da pobreza, mas não alude às questões raciais. 

Luiza, pernambucana, família de classe média-baixa, tem cabelos lisos e pele escura, 

a mais escura da família. O conflito identitário com a mãe e a irmã brancas começa a colocar 

desde a infância para a professora os desafios que mais tarde ela teria que compreender de 

forma mais consciente. A professora procurou compreender o que acontecia com ela através 

da psicanálise. 

Dandara é cearense, vem de família de classe média, está aposentada, embora ainda 

muito atuante na sua área. Teve no exemplo do pai e da avó a sua autoestima e autonomia 

fortalecidas. Segundo afirma, a família sempre levou essas questões de preconceito com 

muito humor, só vindo ter mais consciência das questões raciais na vida adulta. 

Francisco é cearense, de família de classe média, tem pele escura e cabelos 

cacheados. O humor e o silêncio foram as estratégias básicas de enfrentamento das situações 

de preconceito na família. 

O professor Viana é cearense, não tem pele tão escura, nem cabelos tão crespos, mas 

traz traços afrodescendentes, embora não acentuados. Diz que não sofreu preconceitos raciais 

porque sua família é de uma elite latifundiária, mas que sofreu preconceito por ser comunista. 

O fato de ser de classe alta livra do racismo? 

Já o professor Gérson, paulista, tem traços negros no cabelo, nariz, boca e na pele. É 

o único dos dez professores entrevistados que nasceu e cresceu convivendo numa família de 

militantes intelectuais do movimento negro. Desde criança já via a mãe dedicada a fazer com 

que crianças nordestinas negras e pobres moradoras da maior favela de São Paulo não 

sofressem com evasão e repetência na escola. Já via desde criança os pais sempre lendo, 

escrevendo e participando ativamente dos movimentos negros culturais, intelectuais e 

políticos. Gérson se sente negro, afirmado desde sempre na família, só vindo a se defrontar 

com o preconceito quando entrou na escola. 
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Viana, Gérson e Luiza parecem apontar algumas particularidades identitárias em 

relação aos demais. Gérson porque já nasceu numa família de militantes e tem uma negritude 

afirmada por esta estrutura familiar desde cedo. Luiza é a única dos dez entrevistados cuja 

mãe colocou uma barreira na sua busca por conhecimento e por ascensão pelo estudo, que é 

exatamente a sua meta de mobilidade social. A partir daí trava uma luta existencial para 

compreender o que se passava com ela. A professora e pesquisadora negra Eliana de Oliveira 

(2006, p. 89), em seus estudos sobre trajetórias de professoras universitárias negras, sobre sua 

investigação declara: 

Nossa pesquisa constata que é justamente a partir de sua tomada de 
consciência como negra e mulher, num contexto relacional caracterizado 
pelo preconceito e discriminação racial e pelo preconceito e discriminação 
da relação de gênero, que se desencadeia paulatinamente o processo de 
construção identitário da mulher negra professora universitária. Quando ou a 
partir de que momento nasce essa consciência é uma pergunta cuja resposta 
pode ser buscada na trajetória individual de cada uma das entrevistadas – 
trajetória cuja história começa com a construção do habitus de cada uma 
delas, com a aquisição e a formação de seu capital cultural, social e 
simbólico, num campo relacional caracterizado por conflitos que envolvem 
competência e competitividade, mas que não deixa de ser permeado pelas 
ideologias racistas, sexistas e de gênero, que fazem da mulher uma vítima 
dupla da sociedade. 

A professora Luiza fez o percurso de construção de um capital cultural e social à 

revelia da vontade da mãe, figura dominante na família, que procurou determinar o futuro da 

filhas mulheres na família, de forma bem diferente do que desejava Luiza. Tornar-se 

professora universitária era sua meta, e a sua realização terminou por colocar fortes barreiras 

entre ela e a mãe. Dentre todas as entrevistadas, Luiza é aquela que procurou compreender de 

forma mais profunda o significado de ser negra, mulher, e desejar uma ascensão social através 

do estudo, contra a vontade da mãe.  

A análise de experiências de professores negros com relação a preconceito e 

discriminação vividas no contexto na família, nos permite afirmar que a consciência plena de 

ser negro ainda não existia para nenhum deles de forma clara na infância, embora eles já 

percebessem que apresentavam alguma diferença em relação à pessoas da própria família, 

assim como em relação à pessoas externas a esta.  

A percepção dos primeiros contornos identitários começam a surgir de maneira 

diferente nas famílias dos professores desse estudo. Para alguns, o preconceito era 

evidenciado pelas brincadeiras em família sobre quem é mais preto, ou mais bonito, por 
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exemplo. Essas comparações vêm carregadas de muitos sentidos e significados que podem 

levar a uma busca de compreensão, como também a sentimentos de inferioridade.  

Parece que a consciência de que são pobres, para alguns, é a primeira a despontar. 

Em seguida, na escola e na vida profissional eles se deparam com as relações de gênero, e 

estas os professores parecem que identificam e compreendem mais claramente que as relações 

raciais.  

No geral, os professores demonstraram que têm no estudo o principal veículo de 

mobilidade social, especialmente os que apresentam um perfil de famílias pobres, que 

também não destacam as questões racistas e valorizam o mérito individual. Com exceção de 

Luiza, todos tiveram o apoio familiar para seguirem estudando, mesmo que, para aqueles mais 

pobres, este apoio tenha sido mais afetivo e moral do que financeiro. Com exceção de Luiza, 

todos parecem repetir um habitus familiar em relação ao trabalho com os preconceitos, seja 

silenciando, negando ou levando na brincadeira. Gérson reconhece e adota a postura de pais 

militantes do movimento negro. Fernando teve a atitude de negação do apelido conferido pela 

avó – atitude simples, mas que demarca a percepção do estereótipo. Luiza fez outro caminho 

procurando superar a postura preconceituosa da mãe e da irmã, brancas, habitus dominante na 

família, e que incidiu mais fortemente sobre ela.  

A partir do momento de ingresso na universidade como professores universitários há 

uma mudança nos traços identitários porque, sem dúvida, se opera nesse momento uma 

mobilidade social para aqueles professores de origem mais humilde. O esperado é que uma 

vez chegando a um espaço onde o conhecimento pode nos tornar mais esclarecidos, a 

conciência de quem somos se torne mais forte, o que nem sempre acontece. 

Um dos professores exclamou muito aliviado a frase: “Se sou negro, nem me 

lembro!” – expressão que denota a força que as políticas de branqueamento exercem sobre o 

imaginário das pessoas. O que parece é que ele tenha sido como que branqueado na posição 

que agora ocupa, como chefe de departamento, coordenador e outras funções.  

O professor Francisco deixou entrever que pode ter sofrido preconceito, mas não de 

forma explícita. Considera-se à vontade em seu departamento, pois convive com outros quatro 

colegas negros; e sente-se entre iguais. Francisco era aluno do curso de Engenharia, e migrou 

para Letras. Dandara por sua vez já afirma ter sofrido preconceito declarado partindo de uma 

autoridade, o pró-reitor, mas declara que não se intimidou, e respondeu à altura. Interessante 

que Dandara, na Faculdade de Direito afirma ter se destacado por ser musicista não pelo 
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conhecimento e competência na área jurídica que, por sinal, abandonou, e migrou para 

Educação. Eu mesma, também migrei da Faculdade de Direito para Educação. Então, 

perguntamos: teria acontecido algum tipo de sentimento de não pertencimento a esses 

lugares? (D’ADESKY, 2000; SOUSA SANTOS, 1995). 

Para o professor Gérson, pesquisador e militante dos movimentos negros o 

pensamento da universidade tal como hoje se apresenta reflete a visão da história oficial do 

Ceará que considera a não existência de negros no Estado. A universidade é conivente com 

essa ideia e demonstra pouco interesse por um conhecimento diferente do eurocêntrico, o que 

prejudica e dificulta o ensino e a pesquisa com pensamento de base afro-descendente. No 

entanto, o professor Gérson considera que a Pedagogia tem grupos de pesquisa nessa área que 

são exemplos para a universidade brasileira, apesar de ainda não ter reconhecimento nacional 

e nem local. Com relação aos estudos sobre identidade racial, Cunha Júnior (2005, p. 257) 

tem uma visão macro sobre a qual ele assevera: 

A discussão das identidades está na base da discussão dos direitos dos 
grupos sociais e das lutas contra as hegemonias culturais, que são políticas e 
econômicas. A existência de uma identidade dos afro-descendentes tem sido 
contestada devido a essa luta política. Entretanto, essa identidade afro-
descendente não é construída pelos caracteres fenotípicos, como muitos 
acreditam. É constituída por conjuntos amplos, complexos de motivações e 
condições culturais, sociais, econômicas e políticas.  

As questões fenotípicas são apenas um dos aspectos sutis por onde se apresentam os 

comportamentos preconceituosos, discriminatórios e racistas com os quais se defrontam as 

pessoas e os grupos nos episódios aparentemente pequenos do cotidiano. Nesse trabalho, 

demos destaque a essas experiências para perceber como, a partir delas, os professores 

entrevistados pensaram sobre o que eles próprios são, a partir do próprio corpo, o invólucro de 

nossa identidade. 

O professor Santos, 80 anos, conta sobre a sua tentativa frustrada por três vezes para 

ingressar no curso de Medicina e diz que foi um caso de racismo sofrido na UFC. Durante a 

entrevista, sua esposa faz questão que ele conte como se deu esse caso. No entanto, indo para 

Farmácia, ele declara ter tido o reconhecimento de sua competência, e diz que existe um 

professor que não gosta dele até hoje. Insistimos para que ele contasse porque, mas ele 

preferiu não dizer nada. 

A consciência do preconceito racial como determinante das desigualdades sociais e 

como um dos aspectos importantes do processo de construção de suas identidades é um 
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componente que alguns preferem esconder, e até esquecer. Luiza faz um esforço consciente 

para compreender as questões raciais, porque muito mais que na escola e na universidade, 

onde as relações são mais complexas, ela começou a sofrer com os preconceitos na estrutura 

familiar. Isso difere do que comumente ocorre. A família em geral protege, e só depois o 

confronto é aberto.  

Embora não sendo o foco de nossa investigação, consideramos importante conhecer 

e analisar as percepções dos professores sobre uma política pública que lhes diz respeito 

diretamente, mesmo que a UFC ainda não esteja consciente dessa prioridade para viabilizar 

um processo de maior democratização no acesso e permanência de grande parte da juventude 

que se encontra desprovida do direito ao ensino superior, na sua maioria negros. 

 Dos dez professores entrevistados, seis são a favor das cotas, e cada um aponta 

algumas razões que refletem as suas trajetórias, os outros quatro são contra as cotas, e o que 

parece é que esta posição tem reflexo também no que vivenciaram. Os professores que são a 

favor das cotas vêm de família de classe média, tiveram acesso à maiores informações, e não 

precisaram lutar com tanto esforço para chegarem ao lugar de professores universitários da 

UFC. Contraditoriamente, esses que mais dificuldades tiveram para ingressar não aderem às 

cotas. Os argumentos de quem é favor, quase todos se baseiam na eficácia dessa política como 

medida emergencial. 

O discurso de um dos entrevistados é focado na necessidade da universidade rever 

seus conceitos e sua estrutura, não negligenciando a cultura local, e os saberes de base afro-

descendente. Consideramos que os desafios propostos por Santos (2000, p. 31) se ajustam às 

ideias do professor Gérson quando sugere que é necessário: 

Identificar os resíduos eurocêntricos herdados do colonialismo e presentes 
nos mais diversos setores da vida coletiva, da educação à política, dos 
direitos às culturas; e revitalizar as possibilidades histórico-culturais da 
herança africana interrompida pelo colonialismo e pelo neocolonialismo. 

Um trabalho dessa importância exige não somente do movimento negro, mas dos 

movimentos sociais como um todo, uma postura de cuidado e preocupação com a dignidade 

humana no que esta apresenta de uno e diverso. Santos (2000, p. 33) adverte para a percepção 

da ideia de que “[...] todas as culturas são incompletas e, portanto, podem ser enriquecidas 

pelo diálogo e pelo confronto com outras culturas.” 
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Já a professora e médica Melissa aponta as desigualdades sociais desde a infância e 

destaca a desnutrição. Para ela, desde aí já se evidenciam as diferenças de oportunidades entre 

negros e brancos que podem servir como argumento para adoção dessa política. 

Os valores humanos como a solidariedade e a generosidade com as diferenças são 

ressaltados por uma das professoras. Alguns questionam o equívoco da meritocracia no acesso 

à universidade. A propósito disso uma vez alguém perguntou em um debate: quem tem mais 

mérito? Quem tirou dez (nota máxima) com todas as oportunidades ou quem tirou seis sem 

nenhuma? É interessante se refletir sobre isso. Ainda há muitas dúvidas e receio entre os 

professores em tomar posição sobre cotas, mas afirmam que é preciso combater as 

desigualdades sociais. 

Consideramos que os professores mais conscientes e engajados questionam a 

conivência da universidade com o pensamento equivocado da inexistência de negros no Ceará 

e sobre a responsabilidade dessa instituição com o conhecimento produzido pela cultura negra 

nesse Estado. 

Os quatro professores de origem mais pobre, se declaram radicalmente contra as 

cotas, valorizam o mérito, consideram esta uma política segregacionista. De forma 

contraditória, justamente aqueles que mais se esforçaram para ingressar na universidade, são 

os que se declaram contra, com o argumento de que aquele que se esforça, pode conseguir 

tudo. Isso reflete uma ideologia da competição, da falsa ideia de esforço individual 

recompensado, colocando para cada um toda a responsabilidade com o futuro. Onde fica o 

papel do Estado e da sociedade? Como se pode separar dessa forma indivíduo de sociedade? 

Segundo Elias (1994) uma ordem invisível opera entre essas duas ideias tornando-as 

indivisíveis. O compromisso com o combate às desigualdades sociais com a especificidade da 

raça não tem cor. No entanto, nós negros, sem dúvida, podemos sentir muito mais na nossa 

própria pele, mas mesmo sentindo, muitas vezes nem temos consciência do que se passa 

conosco, conforme o que revelou a professora Luiza, nossa entrevistada. Daí porque é 

necessário que instituições como a família, a escola e a universidade instiguem a reflexão para 

uma consciência mais clara, ou negra?  

Os resultados da pesquisa e a própria realidade objetiva evidenciam que o tornar-se 

negro acompanha o processo de tornar-se sujeito social e historicamente mediado. Desse 

modo, ao sofrer múltiplas determinações advindas das relações sociais de dominação, 

reconhecer-se com uma identidade negra, inscreve-se a partir da alternância de situações de 

exploração eivadas de preconceito e discriminação, envoltas na condição de classe. Vale 
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ressaltar que não se trata de uma afirmação simples e estanque, mas de uma construção 

complexa que exige da pessoa negra uma análise ampliada da questão, pois requer uma visão 

do negro, ou afro-descendente no movimento contraditório da realidade brasileira, diante dos 

limites e impasses da democracia vigente, os quais interferem negativamente na relação “eu-

nós”, “dentro e fora” constituintes da totalidade como propõe Elias (1994). 

Reconhecemos que aspectos móveis, relacionais e discursivos (HALL, 2005; 

SODRÉ, 1999) dos processos identitários se aplicam a qualquer pessoa, ou grupo, conferindo, 

desse modo, um grau de complexidade considerável à questão da identidade, uma vez que há 

especificidades complexas nesse processo. Nesse sentido, identificamos que a questão racial 

ou étnica, ainda é assimilada como coisa de pouca importância para os brancos que ocupam o 

lado normativo e de valor dominante na oposição binária racial branco/negro. 

Os aspectos fenotípicos, da cor do cabelo, ou cor da pele, utilizados como foco nesse 

trabalho foram fundamentais para evidenciar como o corpo negro e suas características são 

alvo de insultos e xingamentos, como pudemos observar em vários relatos.  

É interessante observar que Melissa destacou-se como a única mulher negra na 

Medicina, um curso de dominação masculina e branca, assim como Dandara na Faculdade de 

Direito. São percepções que não se observam, por exemplo, nas histórias de Regina e Luiza, 

professoras dos cursos de Letras e Pedagogia, cursos ditos de baixo prestígio, nos quais a 

contingência de negros e mulheres é evidente. Tal fato pode revelar que os preconceitos se 

acumulam, sobretudo os de raça, classe e gênero. 

A aparente afirmação de negritude de Regina e Fernando que se consideram muito 

bem na UFC, especialmente o que se põe como centro do relato de Fernando ao afirmar que 

se é negro não se lembra, demonstram que eles percebem, como atestam suas falas, que as 

desigualdades são apenas econômicas, porque hoje, na atual posição em que se encontra até se 

esquecem que são negros. Mais uma vez se confirma a alternância de exploração ou ainda a 

fusão destas, ora por ser negro, ora por pobre, ora por ser negro e pobre. 

Diante da complexidade da questão podemos observar que são muitos os aspectos a 

serem aprofundados, e que a trajetória da professora Luiza, figura como aquela na qual os 

aspectos de busca de identidade e de compreender que não se nasce negro, mas que se torna 

negro é uma evidência histórica profundamente encarnada nos corpos negros, na estrutura 

familiar, na qual Luiza desde cedo começou a se perceber diferente. Esse tornar-se se 

configura nos processos de identificação sempre em aberto e que a cada momento que somos 
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convocados a nos posicionar como negros, ou mulheres, ou gordos, altos, ou baixos, tímidos, 

e outros, é sempre um reconstruir-se. A negação do afeto pela própria mãe em razão de sua 

cor e o não reconhecimento de sua inteligência e vontade de crescer intelectualmente – 

aspectos que ela sempre valorizou – perseguiram Luiza ao longo de toda sua trajetória. Hoje, 

pesquisadora dessa temática ela considera que no âmbito familiar viu ser reproduzida a 

política de branqueamento, na qual a mãe e a irmã brancas são, por assim dizer, as figuras 

centrais desse pensamento dominante na família, diante “do outro”, subordinado e fora da 

norma, consubstanciado na figura dela própria e de seu pai, negros. 

A história de Luiza, diferente da dos demais professores, instiga-nos a pensar que a 

família, primeiro espaço onde começamos a negociar nossos “eus” e nossos “nós”, num 

ambiente aparentemente distante das contradições da macroestrutura, pode reproduzir 

fielmente um pensamento que ainda hoje persiste, de se criar um tipo brasileiro ideal que, 

conforme Cunha Jr. (2005), está muito além de questões fenotípicas, mas sem dúvida se 

ancoram nela para congelar um status quo de uma raça/etnia que domina o pensamento na 

universidade. 

Se a escola também silencia e nega essas situações, e na universidade o 

conhecimento das questões fundantes do racismo no Brasil e das desigualdades sociais 

consequentes dele não são matéria de importância primária para a educação, compreendemos 

que a conivência com as desigualdades raciais e sociais são uma barreira a ser combatida 

nessas instituições por nós, negros, que sentimos na pele o olhar estranhado, o preconceito e a 

discriminação e por todos os brancos que também se contrapõem às ideologias racistas 

construídas ao longo da história, buscando junto com outras Luizas escrever uma nova 

sociabilidade na qual as pessoas possam conviver distante de qualquer impedimento à 

inteireza humana. 

Combater o racismo, a discriminação, o preconceito, a xenofobia e todas as 

intolerâncias correlatas é uma tarefa de todos. “[...] os móveis de luta são diversos e as formas 

de lutar contra as múltiplas expressões de opressão também são distintas e, por vezes, bem 

específicas a configurar um verdadeiro ‘caleidoscópio de resistências’.” (CARVALHO, 2008, 

p. 14). A metáfora do caleidoscópio é a nossa utopia. O desenho, o brilho e a beleza de uma 

sociedade mais justa não se faz com uma cor apenas, ou uma monocultura dominante. O 

caleidoscópio precisa de movimento, e esse movimento só é possível com a pluralidade de 

formas, cores e brilhos. É possível nos mover no sentido caleidoscópico, em que cada forma, 

cor (ou cultura) ganha mais beleza na fusão com muitas outras. 
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APÊNDICE A 

ROTEIRO58 DE ENTREVISTA NARRATIVO-BIOGRÁFICA (INDIVIDUAL) 

Iniciar falando um pouco sobre a pesquisa (apenas 3 minutos). 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

PERGUNTA INICIAL – IGUAL PARA TODOS 

 

1. Você poderia contar sobre a sua trajetória familiar (desde infância) escolar, e profissional 
até tornar-se professor da UFC? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 

 

2. Pontuar, se necessário: 

 

-  Seus pais, e avós são daqui de Fortaleza? São negros? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

-  Qual a escolaridade deles? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Lembra de ter sofrido algum tipo de preconceito na família? Como seus pais lidavam com 
os preconceitos? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  E na escola? Como os professores lidavam com racismo, discriminação, preconceito? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

-  Estudou sempre em escola pública? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

                                                 
58 Este roteiro de entrevista foi organizado pela Profª. Drª. Wivian Weller, em uma pesquisa do Grupo de 
Pesquisa em Gênero, Raça e Juventude (GERAJU), da Faculdade de Educação da UnB. Este roteiro foi utilizado 
por nós na pesquisa de mestrado na UnB, e em seguida adaptado para o doutorado na UFC. 



 210

-  Você se reconhece negro? Como se deu conta disso? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Tem filhos e companheiro negros? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Como se deu o seu ingresso na UFC? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Lembra do 1º dia de aula? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Foi influenciado por alguém na escolha do curso? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Que disciplinas ministra? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Lembra de ter sofrido preconceito na UFC, como aluno e professor? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Como percebe a relação entre professores e demais funcionários aqui na UFC? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Com relação a preconceito, racismo, discriminação, você percebe mudanças na UFC do 
momento em que você entrou para os dias de hoje? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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-  Qual o seu enquadramento funcional? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Como se dá sua permanência na instituição? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

 

-  Você vem acompanhando o debate sobre cotas? O que você acha das políticas de ação 
afirmativa nas universidades? 

 _________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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