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PSICOLOGIA PARA QUE? PSICOLOGIA PARA QUEM? SOBRE RELAÇÕES
ÉTNICO-RACIAIS E EDUCAÇÃO ANTIRRACISTA

Patrick Silva Botelho1
Alline Aparecida Pereira2

Resumo
Este artigo se propõe refletir a partir do encontro de vozes que o protagonizam: uma
mulher preta e um homem preto, profissionais da Psicologia. Com diferentes gerações
e trajetórias, atualmente ambos se dedicam a pesquisa das relações étnico-raciais.
Desta maneira, este trabalho se faz relevante na medida em que nos propomos contar
um pouco de nossas angústias de nosso processo de educação formal na Psicologia,
mas sobretudo, como elas impactaram a nossa implicação enquanto inclinação para
nossos estudos: formação em Psicologia para as relações étnico-raciais e educação
antirracista nas escolas.
Palavras-chave: Psicologia; Relações étnico-raciais; Educação antirracista.

Abstract
This article proposes to highlight the meeting of voices that lead it: black woman and
man, psychologists. With different generations and trajectories, now, both are dedicated
to the research of ethnic-racial relations. In this way, this work becomes relevant as we
propose to tell about our anguishes of our process of formal education in Psychology,
but above all, how they impacted our implication as an inclination for our studies: training
in Psychology for ethnic-racial relations and antiracist education in schools.
Key words: Psychology; Ethnic-racial relations; Antiracist education.
De nosso incômodo como negros psicólogos em formação: breves memórias da
graduação.
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Aqui vozes que enunciam e protagonizam esta escrita: uma mulher preta e um
homem preto Psis3. Com diferentes gerações e trajetórias. Ela não favelada 4, ele,
periférico. Atualmente ambos se dedicam a pesquisa das relações étnico-raciais nesse
campo de conhecimento. O que nos disparou nessa caminhada? (Des) encontros!
Desencontros na academia, e tantos encontros fora dela. Freire (2011) já nos alerta que
“a leitura do mundo precede a leitura da palavra. [...] linguagem e realidade se prendem
dinamicamente” (FREIRE, 2011, p. 19). E ele continua: “a compreensão do texto a ser
alcançada por sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o
contexto” (FREIRE, 2011, p. 20). Nossos contextos estavam fora dos textos que
aprendíamos. Invisibilidade (ou muitas das vezes inexistência) de um real compromisso
com a discussão da referida temática bem como com a de saberes de favelas em nossas
graduações. Quando em alguma possibilidade, se encontravam extremamente diluídas,
em doses homeopáticas, em alguma disciplina sobre direitos humanos. Isso, em um ou
dois períodos, exagerando, durante nossos cinco anos de graduação em Psicologia.
Importante lembrar que nos formamos há menos de três anos.
Assim intitulamos parte de nosso artigo para trazer à cena um incômodo nosso:
“Psicologia para que? Psicologia para quem?”. Precisamos dizer que as nossas
experiências não se generalizam, e outra Psicologia tem sido possível, com muita luta,
sobretudo pela chegada de pessoas negras, indígenas e faveladas, por exemplo, às
universidades, com destaque para a Lei 12.7115 de 2012, sobre ações afirmativas no
ensino superior. Aqui chegamos, aqui estamos!
Em nossa graduação nós fazíamos presença em meio a essas ausências.
Éramos poucas\os em um mundo branco e elitizado: teorias eurocêntricas6,
professoras\es brancas\os não faveladas\os. Um descompasso com a realidade social
3

Esse termo contempla os profissionais do campo da saúde mental, como psicólogas (os), psiquiatras,
psicanalistas e psicoterapeutas.
4

A autora com esse termo assume a sua condição de não ser moradora de favela ou de uma região
considerada periférica, territórios ocupados majoritariamente pela população preta na atualidade. Portanto,
reconhece os privilégios que essa condição de moradia lhe oferece na sociedade. Dessa forma, procura
enunciar o seu lugar de fala. Ademais, julga-se importante salientar, que esse fato não lhe protege de
vivenciar- ainda que de outra forma - as opressões sofridas pelo povo negro em um país racista como o
Brasil.
5

A Lei nº 12.711/2012, sancionada em 29 de agosto de 2012 pela presidenta da república Dilma Rousseff,
institui a reserva de 50% das matrículas, por curso e turno, em instituições federais de educação superior
vinculadas ao Ministério da Educação a alunos oriundos integralmente do ensino médio em escolas
públicas, de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário-mínimo per-capita, a estudantes
autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoa com deficiência (BRASIL, 2012). Disponível em:
< http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12711.htm>
6

Entende-se por uso do estudo de conceitos e teorias advindas de uma forma de conhecimento no qual a
visão de mundo europeu exerce superioridade sobre outras visões de mundo. Nesse sentido, em nossa
formação acadêmica se privilegiou o ensino de pensadores europeus, brancos, sobretudo homens,
silenciando outras narrativas, como a africana, por exemplo.
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brasileira estava em nossa formação e na profissão. Enquanto isso, estávamos nos
construindo como psis. Como nos anuncia Miranda (2014), nós psicólogas (os), e aqui
acrescentamos as professoras(es) psicólogas(os), temos uma tarefa-desafio: “conhecer
de perto e buscar compreender as trajetórias de vida e lutas de indivíduos, que pelo
simples fato de existirem, desestabilizam a busca perversa por homogeneidade que
assola o contexto acadêmico brasileiro” (p. 243), e talvez, tentarmos “almejar a produção
de um arcabouço teórico consistente” (MIRANDA, 2014, p. 243) para

efetivas

transformações sociais. E assim nós resistíamos, ao passo que também, muitas das
vezes adoecíamos.
Sobre reflexão sobre a educação em Psicologia: Freire, Araújo Freire e Oliveira
(2016) conseguem exemplificar, agora, de maneira acessível, em torno de como esse
nosso pensamento circula:
Eu não tenho a menor dúvida de que um estrangeiro, um professor
norte-americano, chileno, francês, ou indiano, pode ir para o Brasil e
ajudar a mudar a educação no Brasil. Mas ele ou ela só pode fazer isso
se, em primeiro lugar, ele ou ela realmente souber alguma coisa sobre
o Brasil. Segundo, se ele ou ela quiser aprender sobre a realidade
brasileira. E em terceiro lugar, se ele ou ela for suficientemente humilde
para pensar a si mesmo dentro dessa nova realidade. [...] Eu tenho que
está aberto sobre aprender sobre a realidade local. Fora disto, o que
nós temos é autoritarismo e desrespeito pelo outro. (FREIRE; ARAUJO
FREIRE; OLIVEIRA, 2016, p. 28)

Não tínhamos a menor dúvida que professoras/es e/ou psicólogas/os
brasileiras/os brancas/os, atuantes em nossas cidades, podiam, igualmente, contribuir
com as relações raciais tangentes a população negra e favelada, por exemplo. Mas
elas/es, só poderiam fazer isso se soubessem, primeiro, alguma coisa sobre a
população brasileira, admitindo que o processo de formação em Psicologia,
historicamente, legitima o uso de teorias e conhecimentos advindos, sobretudo, de um
contexto europeu, ao analisar questões étnico-raciais que emergem em nosso país.
Dessa forma, julga-se necessário implicar-se com a realidade dessa população. Ou
seja, ter humildade suficiente em reconhecer seus privilégios dentro dessas realidades.
Senão continuariam a perpetuar as suas práticas racistas e elitistas e manter os
racismos de cada dia.
Para além de, e com\junto de tudo isso que falamos, estamos, atualmente, em
um momento muito importante para a Psicologia. A Associação Brasileira de Ensino de
Psicologia (ABEP) juntamente com o Sistema Conselhos de Psicologia, consideram
2018 o ano de formação da Psicologia, e estão em processo de revisão das diretrizes
curriculares nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, essas estabelecidas
13

em Resolução nº 5, de 15 de Março de 2011 do Conselho Nacional de Educação. Assim,
em todo o Brasil encontros regionais preparatórios têm ocorrido com levantamento de
propostas para que, em posterior encontro nacional, existam possibilidades de
mudanças. Desta maneira, este artigo se faz relevante na medida em que nos propomos
contar-lhes um pouco das nossas angústias de nosso processo de educação formal na
Psicologia, mas sobretudo, como elas impactaram a nossa implicação enquanto
inclinação para nossos estudos: formação em Psicologia para as relações étnico-raciais
e educação antirracista nas escolas brasileiras. O que pode nos possibilitar reflexões
para estratégias de ação.

Psicologia e questões raciais: um encontro necessário
A superação do racismo é uma luta que precisa ser reforçada pela Psicologia,
seja por meio de trabalhos científicos, pela participação de psicólogas e psicólogos na
implementação de políticas públicas, ou por via do oferecimento de um atendimento
ético-político ao povo negro e favelado, por assim dizer implicado com o contexto
interseccional de raça, de gênero e de classe, em territórios marcados por infinitas
potencialidades. Para isso, torna-se urgente considerar as singularidades e os
atravessamentos históricos que os constituem enquanto sujeitos.
Segundo dados do Conselho Federal de Psicologia (CFP) (2012)7, 89% da
categoria de profissionais

no Brasil é

formada por mulheres, 67% são pessoas

predominantemente brancas, 29% pardas e 3% negras. Tal dado evidencia o recorte
racial e de gênero das psicólogas e psicólogos em atuação no país.
Nesse sentido, tomando como base o conhecimento científico como exemplo, “o
tema do racismo é considerado por vários autores como sendo tão importante quanto
pouco abordado pela Psicologia” (ZAMORA, 2005, p. 571). Sacco, et al. (2016) no
estudo denominado “Revisão Sistemática de Estudos da Psicologia Brasileira”, a partir
de um levantamento realizado nas principais bases de dados de trabalhos científicos
em Psicologia, como a SCIELO, PEPSIC, Index Psi, LILACS, PsycINFO, constataram
que, entre o período do ano de 2001 a agosto de 2014, apenas setenta e sete artigos
foram publicados pela Psicologia brasileira abordando os temas

racismo e

7

CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA. Uma profissão de muitas e diferentes mulheres: resultado
preliminar da pesquisa 2012. Brasília: CFP, 2013.Disponível em: <https://site.cfp.org.br/wpcontent/uploads/2013/03/Uma-profissao-de-muitas-e-diferentes-mulheres-resultado-preliminar-dapesquisa-2012.pdf>
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desigualdade racial. Sendo trinta e cinco trabalhos teóricos e quarenta e dois empíricos,
no qual o referencial mais utilizado foi a Psicologia Social. Contudo, os autores
sustentam que “os resultados obtidos por esta revisão indicam que os estudos
realizados pela Psicologia brasileira são recentes e que essa área está em
desenvolvimento no país” (SACCO, et al., 2016, p. 245).
Esses dados não podem ser tomados como verdades absolutas, mas servem de
analisadores para pensar como a Psicologia enquanto ciência e profissão vem
trabalhando acerca das questões relativas à violência sofrida pela população preta por
meio do racismo na sociedade. À medida que psicólogas e psicólogos não pesquisam
sobre o racismo, entende-se que a área pode auxiliar com estratégias que contribuam
com o genocídio8 da população negra brasileira, ao passo que impossibilita a discussão
das questões relativas às desigualdades raciais, contribuindo para o ocultamento e a
criminalização desse povo.
Por sua vez, o CFP, por meio do Centro de Referência Técnica em Psicologia e
Políticas Públicas (CREPOP), no ano de 2017, elaborou a norma técnica “Relações
Raciais: Referências Técnicas para a Prática da (o) Psicóloga (o)” (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017), a fim de oferecer mecanismos teóricos e práticos
capazes de contribuir para a superação do racismo na sociedade. Esse material vai ao
encontro do Código de Ética de Psicólogos e da resolução 7 CFP nº 18/20029, que
estabelece normas de atuação para a categoria em relação a preconceito e
discriminação racial. Pretende-se criar um novo momento histórico da área a respeito
das relações raciais.
Segundo o documento, a Psicologia deve “contribuir para o desmantelamento
dessa modalidade de dominação” (CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017, p.
17) imposta aos negros por via do racismo. Desse modo, torna-se necessário a criação

8

Faz-se o uso do conceito elaborado por Abdias do Nascimento (2016). Segundo o autor, o genocídio do
negro brasileiro se estrutura através de discursos médicos, científicos, educacionais, políticos, da área de
segurança, dos meios de comunicação, os quais objetivam o desaparecimento do negro brasileiro e
encontram-se espalhados por todo o meio social. Dessa forma, a morte física a qual atinge essa população
por meio de políticas de extermínio - majoritariamente dos jovens negros moradores de favelas e regiões
periféricas do país - é somente uma face do projeto genocida brasileiro.
9

Art. 1º - Os psicólogos atuarão segundo os princípios éticos da profissão contribuindo com o seu
conhecimento para uma reflexão sobre o preconceito e para a eliminação do racismo. Art. 2º - Os psicólogos
não exercerão qualquer ação que favoreça a discriminação ou preconceito de raça ou etnia. Art. 3º - Os
psicólogos, no exercício profissional, não serão coniventes e nem se omitirão perante o crime do racismo.
Art. 4º - Os psicólogos não se utilizarão de instrumentos ou técnicas psicológicas para criar, manter ou
reforçar preconceitos, estigmas, estereótipos ou discriminação racial. Art. 5º - Os psicólogos não
colaborarão com eventos ou serviços que sejam de natureza discriminatória ou contribuam para o
desenvolvimento de culturas institucionais discriminatórias. Art. 6º - Os psicólogos não se pronunciarão nem
participarão de pronunciamentos públicos nos meios de comunicação de massa de modo a reforçar o
preconceito racial. (RESOLUÇÃO CONSELHO FEDERAL DE PSICOLOGIA N. º 018/2002)
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de estratégias que possam colocar em visibilidade os mecanismos sociais e subjetivos
que legalizem essa prática. Convoca-se psicólogas e psicólogos a lutarem nos mais
variados âmbitos sociais, como no campo e na cidade, na rua, nos serviços públicos e
consultórios, reforçando ao lado do Movimento Negro a luta pela desigualdade racial.
Utilizando-se da construção de “teorias e práticas em prol da igualdade racial e saúde
psíquica de brasileiros (as) das diversas configurações raciais. ” (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017, p 104).
A partir de uma análise histórica da formação da Psicologia no Brasil, a norma
técnica oferece elementos que revelam a cumplicidade da área com o racismo, “tendo
produzido conhecimento que o legitimasse, validando cientificamente estereótipos
infundados por meio de teorias eurocêntricas discriminatórias, inclusive por tomar por
padrão uma realidade que não contempla a diversidade brasileira.” (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017, p. 75). Os primeiros serviços da área no país foram
estruturados por meio da noção de “carência” das crianças portadoras de problemas de
aprendizagem/e ou emocional, no qual meninas e meninos pretos eram enquadradas
através desses estereótipos.
Essa noção é utilizada até hoje nas escolas públicas, visto que discentes negros
são majoritariamente considerados “alunos problemas”, recebendo encaminhamentos
para os serviços de Psicologia por parte de atores que compõem o espaço, com o
objetivo de serem enquadrados à norma exigida pela instituição escolar. Nesse sentido,
se o profissional clínico ou escolar não estiver atento à temática racial, “tratará a
situação como se fosse um problema da criança e de sua família, negligenciando o
racismo o seu enfrentamento institucional, interpessoal e intrapsíquico” (CONSELHO
FEDERAL DE PSICOLOGIA, 2017, p. 55), colaborando com a criminalização e exclusão
dessa juventude - predominantemente, negra, pobre e favelada.
Desse modo, torna-se necessário pautar a questão racial nas escolas brasileiras
por via da Psicologia, visto o sofrimento causado ao modo de subjetivação dos
indivíduos em sociedade, auxiliando a implantação nos estabelecimentos educacionais
de uma educação antirracista. Neste sentido, julga-se necessário pensar em um modo
de intervenção que permita abordar as questões relacionadas à desigualdade racial na
sociedade, tomando o racismo como fator primordial nos processos de subjetivação da
sociedade

brasileira

ao

apresentar-lhe

como

uma

instituição

produtora

de

desigualdades, que localiza o povo negro nos setores mais empobrecidos e exerce
influência nos modos de ser e estar no meio social.
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Implicar-se com a luta da população preta por acesso à direitos, oferecer-lhes a
possibilidade da construção de um espaço escolar multiétnico e multicultural, no qual
sua História e seus saberes sejam evidenciados, são ações que despontam como
formas potentes dessa área do saber. Romper com a legitimação da constituição de
uma história única dos indivíduos, sob uma ótica eurocêntrica: assim, contribui-se com
um movimento de descolonização de nossas práticas, comprometida com afirmação de
potência dos sujeitos e a diversidade étnica da sociedade brasileira.

O racismo nas escolas brasileiras: pistas para construção de uma educação
antirracista.
Estudos na área da educação apontam que a manifestação do racismo nas
escolas ocorre através da manutenção de práticas racistas no ambiente escolar, por
meio do ocultamento da identidade do aluno negro, da invisibilidade da discussão racial
no espaço, por intermédio de livros didáticos que reforçam imagens negativas e
estigmatizantes da população preta na sociedade e pela limitação de atores educativos
ao lidar com questões relativas à diversidade racial. Além disso, atualmente, encontrase no meio educacional dificuldades para a implementação da lei 10.639/2003, que
objetiva o ensino obrigatório da História da África e da Cultura afro-brasileira.
(CAVALLEIRO, 1998; CAVALLEIRO, 2001; GOMES, 2013; MUNANGA, 2005; SILVA,
2016).
O programa pedagógico, cujos atores que compõem os estabelecimentos
educacionais seguem, origina-se de uma instituição escolar fundamentada numa
educação eurocêntrica, a qual se permite “em função desta, reproduzir consciente ou
inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade” (MUNANGA, 2005,
p. 15). Dessa maneira, privilegia-se um ensino no qual os saberes de tradição europeia
são beneficiados em detrimento dos conhecimentos afro-brasileiro.
Por essa ótica embranquecida que fatos importantes da História do Brasil são
ensinados nos estabelecimentos educacionais, como o período de escravização sofrida
majoritariamente pelo povo africano, os conhecimentos formulados através do racismo
científico e o mito da democracia racial. Nesse sentido, uma recapitulação rápida sobre
a História facilita o resgate das estratégias utilizadas pelos europeus para fundamentar
a escravidão no país e atualizadas até hoje na sociedade, “o africano era considerado
um ser não humano, inferior, instintivo, sem alma e sem razão” (SILVA, 2016, s/p.).
Dessa forma, por apresentarem essas características deveriam ser escravizados.
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Essa ideologia foi legitimada pelo saber científico do século XIX, produzido a
partir das teorias raciais europeias. Foi a maneira encontrada para manter a
desigualdade de tratamento entre brancos e negros. Nesse sentido, pensadores e
intelectuais brasileiros, como médico Nina Rodrigues, condenavam a mistura entre
europeus e africanos, pois levaria a formação de uma população de degenerados na
sociedade. Eles identificavam a pessoa branca como modelo de “civilização” e de
cidadania, por outro lado a mestiçagem era definida como sinônimo de degeneração
racial e social. Desse modo, para preservar a pureza da raça branca, as pessoas negras
deveriam ser utilizadas apenas como instrumento de trabalho (BENTO, 2002;
CARNEIRO, 2005).
Após o fim do período de escravização dos africanos no país, Gilberto Freyre
apresentava ao mundo o mito da democracia racial brasileira, com sua publicação “Casa
Grande & Senzala” de 1933. O autor defendia a existência de uma convivência sadia
entre as raças, as desigualdades estabelecidas no período colonial não ocorriam mais.
Nesse momento, por meio da miscigenação realizada de forma ordeira através de
atração e amor entre os povos criou-se uma democracia racial (SILVA, 2016). Dessa
forma, o Brasil estaria livre dos males ocasionados pelo período da escravidão, na
medida que negros e brancos convivem de modo afetuoso e respeitoso, havia sido
superada qualquer forma de racismo na sociedade.
Esses fatos históricos estruturam o conhecimento do país e possuem força no
imaginário escolar. Quando são narrados sem serem contextualizados e analisados
criticamente, contribuem para legitimação da inferioridade do negro e a dominação do
branco. Nina Lino Gomes (2001) sustenta que, a partir dessa lógica, assimilam o padrão
branco a “sinônimo de nobreza, majestade moral, a ideia da razão, a paz, ao bom, ao
belo. Ao passo que o negro a violência, a pobreza, a feiura, a injustiça, a primitividade”
(GOMES, 2001, p. 93).
Os modos de ser e estar no mundo que se afastam da lógica eurocêntrica,
lógicas das quais as práticas escolares foram influenciadas, são culpabilizados e vistos
como algo fora da ‘curva de normalidade’ - comportamentos considerados
‘inadequados’ na instituição escolar, por exemplo. Assim, os estudantes das escolas
públicas, oriundos das classes mais empobrecidas da sociedade, na sua maioria negros
e moradores do subúrbio das grandes cidades, são mais penalizados. Atravessada pela
cristalização desses discursos, a instituição escolar ao cumprir o seu papel de
escolarização silencia os seus alunos, ao apresentar dificuldade em capturar a
singularidade dos indivíduos.
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Desse modo, as relações estabelecidas são fundamentadas por desigualdades,
interferindo negativamente na experiência educativa dos estudantes. Para Munanga
(2005), a alta taxa de repetência e evasão escolar dos discentes negros estão
relacionadas com a incapacidade da escola em oferecer uma educação multirracial, por
meio dos relacionamentos preconceituosos estabelecidos entre alunos de diferente
ascendência étnico-raciais e os professores. Além disso, pelo desaparecimento de
elementos da História, da cultura, e da identidade do aluno negro. Esses fatos fazem
com que os jovens fiquem desanimados com os estudos, prejudicando

o seu

aprendizado.
À medida que padrões africanos são rechaçados e estigmatizados, contribui-se
com a normatização dos comportamentos dos indivíduos no espaço escolar, a partir de
uma estratégia biopolítica, a qual visa homogeneizar esse lugar através de uma norma
criada por uma lógica embranquecida. Utiliza-se como mecanismo o racismo, ao passo
que legitimam no espaço as desigualdades existentes no meio social. Toda vez que a
identidade negra é renegada, que atos racistas conscientes ou inconscientes são
realizados, auxilia-se o ocultamento da identidade da juventude negra nos
estabelecimentos educacionais.
Entretanto, a instituição escolar pode possuir um papel fundamental na
superação do racismo na sociedade, ao oferecer mecanismos que propiciem a criação
de uma educação antirracista, com o objetivo de elaborar estratégias capazes de
fomentar a discussão das desigualdades existentes no país dentro das unidades
escolares. Assim, a erradicação dessa prática social deve ser um desafio a ser encarado
pelos atores educativos e por toda a população.
Surge como aposta política a implementação da lei 10.639/2003. O seu pleno
funcionamento é uma estratégia capaz de manter viva na sociedade elementos
históricos da cultura negra e o protagonismo dessa população. Desde 2003, há uma
exigência legal que tornou obrigatória o ensino da História e da cultura africana e afrobrasileira na educação básica. Dessa forma, busca-se pôr em prática os princípios
estabelecido na Constituição Federal nos seus Art. 5º, I, Art. 210, Art. 206, I, § 1° do Art.
242, Art. 215 e Art. 216, bem como nos Art. 26, 26 A e 79 B na Lei 9.394/96 de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, que asseguram o direito à igualdade de condições de
vida e de cidadania, assim como garantem igual direito às histórias e culturas que
compõem a nação brasileira, além do direito de acesso às diferentes fontes da cultura
nacional a todos brasileiros (BRASIL, 2004).
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Para a psicóloga Neusa Santos (1983), o resgate da História é uma engrenagem
fundamental para a libertação da afirmação identitária de um povo marcado por tantas
violências ocasionadas pelo racismo e pelas desigualdades raciais presentes na
sociedade. Além de ser uma forma de ressignificar a sua existência.
Saber-se negra é viver a experiência de ter sido massacrada em
sua identidade, confundida em suas perspectivas, submetida a
exigências, compelidas a expectativas alienadas. Mas é também
e sobretudo, a experiência de comprometer-se a resgatar a sua
própria história e recriar-se em suas potencialidades. (SANTOS,
1983, p. 17)

Apesar de todo esforço do Movimento Negro, de professores e atores
educacionais engajados com a luta da construção de uma educação antirracista nos
estabelecimentos educacionais, nos quais se reconheça ação educativa como um
direito social para todos e que devem ser respeitadas e acolhidas as diferenças que
constituem os indivíduos que compõem estes espaços, observa-se dificuldades para a
implementação da lei 10.639/2003.
Estima-se que as limitações originam-se de “um imaginário pedagógico que
tende considerar que a questão racial é uma tarefa restrita aos professores e
professoras que assumam uma postura política diante da mesma ou assunto de
interesse de professoras (es) negras (as)” (GOMES, 2007, p.103). Além disso, pode-se
citar os obstáculos presentes nos cursos de formação em nível superior que, por vezes,
negligenciam a discussão da temática racial nas ementas dos cursos, mesmo com a
obrigatoriedade imposta pela lei. Como é possível trabalhar na formação de
profissionais que atuarão em diferentes espaços e contextos sociais, sem o
conhecimento de assuntos que atravessam grande parte da população brasileira?
Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014)10,
analisados a partir do critério de declaração étnico-racial utilizado pelo instituto, negros,
pretos e pardos representam 53,6% da população brasileira. Ao passo que 45,5% dos
indivíduos se declararam como brancos durante estudo publicado em 2014. Visto esse
quadro, de um país marcado por uma realidade racial preta, surge a necessidade de
descolonizar as nossas práticas, os nossos currículos, a fim de abarcar a maior parte
da nossa população.
Continuar silenciar a História de um povo, negar o direito de conhecer a
importância de sua ancestralidade, deslegitimar as suas lutas, fazem parte de um

IBGE. Características Étnicos – Raciais da população: classificações e identidades. 2014. Disponível em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv63405.pdf
10
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estratégia genocida imposta pelo Estado brasileiro. Romper com estes princípios é um
ato político, que visa operar pela via da diferença, acreditar na coletividade e nas
potencialidades dos indivíduos. Essas se apresentam como formas potentes da
Psicologia enquanto Ciência e profissão, contribuir na construção de um espaço escolar
que seja para todos, mais inclusivo e rico em diversidade étnico-racial.
Afinal, apostar numa micropolítica capaz de suscitar pequenos acontecimentos,
que produzam transformações cotidianas na instituição escolar, são mecanismos
potencializadores em prol da construção de uma educação escolar antirracista.

Considerações que não são finais: Para continuarmos…
A Resolução nº 5 do Conselho Nacional de Educação que “Institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para os cursos de graduação em Psicologia, estabelecendo
normas para o projeto pedagógico complementar para a Formação de Professores de
Psicologia” é de março de 2011, está sendo revisada atualmente. A lei 10.639 é de
2003, a 10 11.645 de 2008, as quais citamos. As referências técnicas “Relações raciais”
para atuação de psis, são de 2017.

Mas por que evidenciar os anos de suas

publicações? Completaremos 130 anos da abolição da escravatura no Brasil. A
Psicologia foi regulamentada há pouco mais de 50 anos nesse país. O mito da
democracia racial, como percebido por nós, em nossa formação, ainda vigora. Não à
toa, nas diretrizes que estão em processo de reformulação não constam, em momento
algum, termos\expressões como “relações étnico-raciais” ou “saberes de favelas”. Mas
quais os possíveis caminhos para um real comprometimento com as questões étnicoraciais brasileiras?
Acredita-se que isso só será possível a partir do compromisso da\o profissional,
seja pesquisadora\or e\ou psicóloga\o, a\o qual, sem o trabalho em equipe ou
interdisciplinar, o respeito as diversidades as quais estamos pautando, atravessado pelo
vínculo da confiança, não daria conta de comprometer-se, de fato, com os direitos
humanos, de engajar-se na luta para a construção de um “projeto de sociedade”
dignamente mais humana, em prol, sim, de uma verdadeira Psicologia de lutas.
Para isso, torna-se fundamental acreditarmos no protagonismo da Psicologia na
defesa e no fortalecimento de políticas públicas, nos implicar com as reivindicações de
movimentos sociais, como os Movimentos Negros, os Movimentos Indígenas brasileiro,
Movimentos Feministas, Movimentos LGBTs, entre outros. Acima de tudo, legitimar a
defesa do papel social, político e transformador da Psicologia Brasileira.
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Resumo
Este artigo analisa como um conteúdo apresentado em um livro didático, de uma
coleção destinada ao 2º segmento do ensino fundamental, favorece questionamentos
sobre o monoteísmo como uma construção hebraica e aponta o protagonismo negro na
formação da civilização ocidental. A metodologia foi desenvolvida a partir das funções
essenciais do livro didático, atribuídas por Choppin (2004). Nora (1981), Halbwachs
(2006) e Candau (2016) são basilares para a compreensão do processo de formação
da memória coletiva e dos enquadramentos de memórias que ocorrem na produção de
uma obra didática.
Palavras-chave: livro didático; memória; negro.

Resumen
Este artículo analiza como un determinado asunto en un libro didáctico, de una colección
destinada al 2º segmento de la enseñanza fundamental, favorece cuestionamientos
sobre el monoteísmo como una construcción hebrea y enseña el protagonismo negro
en la formación de la civilización occidental. La metodología fue desarrollada desde las
funciones esenciales del libro didáctico, atribuidas por Choppin (2004). Nora (1981),
Halbwachs (2006) y Candau (2016) son las bases para la comprensión del proceso de
formación de la memoria colectiva y de los encuadramientos de memorias que ocurren
en la producción de una obra didáctica.
Palabras clave: libro didáctico; memoria; negro.

Introdução
Desde a redemocratização, no Brasil, o livro didático, especialmente da área de
História, tem sofrido diversas críticas. Nos anos que se seguiram à abertura política, ele
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foi acusado, por professores e intelectuais, de manter uma ideologia burguesa e
conservadora nos conteúdos que divulgava, a qual desconsiderava personagens
historicamente excluídos, como os nativos das terras brasileiras, os diversos grupos
étnicos africanos que formaram o grande contingente de escravizados e as mulheres,
sempre apontadas num papel subalterno à ação masculina. Por causa disso, esse
recurso didático foi considerado, no meio educacional, um dos elementos responsáveis
pela perpetuação de estereótipos que dificultavam o acesso à cidadania (LUCA, 2012).
Devido às pressões de grupos defensores dessas minorias, algumas leis foram
criadas com o intuito de diminuir as polêmicas e recolocar esses indivíduos
marginalizados num papel de protagonismo de sua própria história. Em 2003, foi
promulgada a Lei 10.639, a qual propôs a obrigatoriedade do ensino da história e cultura
afro-brasileira, incluindo “o estudo da História da África e dos Africanos, a luta dos
negros no Brasil (...), resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social,
econômica e política pertinente à História do Brasil”.12 Cinco anos mais tarde, ela foi
modificada pela Lei 11.645, que acrescentou a obrigatoriedade do ensino sobre a cultura
indígena, apontando “a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos
étnicos”, “resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política,
pertinentes à história do Brasil”.13 Coube às áreas de educação artística, literatura e
história, principalmente, abordar essas temáticas. Sob essas diretrizes, as editoras de
livros didáticos tiveram que se adequar às exigências impostas pelas leis. Passados
quase quinze anos da promulgação da Lei 10.639, é cabível uma reflexão sobre as
representações dos negros nos livros didáticos de História.
Este artigo pretende, portanto, debater algumas possibilidades de mudança nas
representações que são realizadas de povos negros, com base em um conteúdo
exposto num livro de sexto ano, pertencente a uma coleção de livros didáticos.
(VAINFAS et al, 2016). Para o alcance do objetivo proposto, as contribuições de
Choppin para um entendimento mais profundo acerca do livro didático são importantes.
Para esse autor, o livro didático exerce quatro funções essenciais: a função
referencial, também chamada de curricular ou programática, que ocorre por se constituir
na base dos conteúdos, dos conhecimentos e das habilidades que serão transmitidas
às novas gerações; a função instrumental, que por meio de métodos de aprendizagem
facilita a memorização dos conhecimentos, a aquisição de competências disciplinares e
a apropriação de habilidades; a função ideológica e cultural, percebida no papel que o
12BRASIL.
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Disponível
em
http://etnicoracial.mec.gov.br/images/pdf/lei_10639_09012003.pdf. Acesso em 02 DEZ 2017.
13BRASIL. Lei nº 11.645, de 10 de março de 2008. Disponível em http://www.prograd.ufu.br/legislacoes/leino-11645-de-10-marco-de-2008-historia-e-cultura-afro-brasileira-e-indigena. Acesso em 02 DEZ 2017.
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livro exerce na construção de identidade e na veiculação “da língua, da cultura e dos
valores das classes dirigentes”; e, por último, o livro didático pode desempenhar a
função documental, evidenciada na possibilidade que esse material tem de, ao fornecer
documentos textuais ou icônicos, estimular a observação ou confrontação, as quais
podem desenvolver a criticidade do aluno (CHOPPIN, 2004, p. 553).
Choppin é enfático na afirmação de que o livro didático exerce influência na
construção de identidades, executando, dessa forma, uma função ideológica e cultural.
Nesse sentido, ele parece mobilizar o termo com o significado de um conjunto de
representações que justificam a ordem social. Marilena Chauí, com base em Karl Marx,
facilita a compreensão do sentido que Choppin quer dar ao conceito. Ela explica que
ideologia é o “ocultamento da realidade social”, típica de uma sociedade em que há
exploradores e explorados; é o meio pelo qual “a classe dominante legitima e assegura
seu poder econômico, social e político” (CHAUÍ, 2008, p. 27).
Ao afirmar que o livro didático possui uma função ideológica e cultural, Choppin
vai ao encontro do que Chauí afirma ser ideologia e também corrobora a importância
que esse recurso tem, como lugar de memória, na constituição de identidades e como
suporte de uma memória coletiva, ou seja, do que deve ser transmitido e mantido como
o padrão a ser seguido, numa sociedade.
Sendo assim, considero importante discutir o conceito de memória e sua relação
na constituição de identidades para compreender os usos que são feitos dela na
elaboração desse material. Para isso, conceitos utilizados por Nora, Pollak e Rossi são
norteadores.
É possível considerar o livro didático como lugar de memória, a partir da
terminologia utilizada por Nora. Esse teórico explica que lugares de memória são
locais materiais ou imateriais, em que a memória de uma sociedade se cristalizou e
“onde grupos ou povos se identificam ou se reconhecem, possibilitando existir um
sentimento de formação da identidade e de pertencimento” (NORA, 1981, p. 13). Como
lugar de memória, portanto, o livro didático está imbuído de certos aspectos dela e é
reconhecido como tal pela sociedade que o criou.
A memória caracteriza-se por uma operação coletiva dos fatos e das
interpretações do passado que se quer salvaguardar. Por isso, em qualquer sociedade
ocorre uma disputa de memórias, com o objetivo de se conservar o que é desejável.
Sob esse ponto de vista, com base nos conceitos levantados por Pollak, pode ser
percebido que, como consequência de uma disputa de memórias, os livros didáticos
apresentam a memória que se quer conservar acerca de qualquer tema, inclusive o da
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condição ou colaboração do negro na História do Brasil (POLLAK, 1989, pp. 3-15).
Como é seletiva e socialmente construída, a memória sofre um enquadramento de
acordo com os interesses da maioria ou de quem pode controlar a maioria. Conclui-se,
portanto, que a memória é uma construção coletiva, porque o sujeito se forma nas
relações com os outros. Halbwachs afirmou que a memória coletiva retém do passado
somente aquilo que ainda está vivo na consciência do grupo que a mantém
(HALBWACHS, 2006, p. 86). Aprofundando esse debate, Candau argumenta que a
identidade coletiva (decorrente da memória coletiva) é uma representação, visto que a
memória coletiva não pode designar uma faculdade, sendo impossível que todos os
componentes de uma sociedade recordem os mesmos fatos da mesma forma, seguindo
uma modalidade culturalmente determinada e socialmente organizada; para o autor,
somente uma maioria dos membros desse grupo compartilha o estado considerado.
Entretanto, a representação produzida por essa maioria é capaz de tornar-se “uma
memória massiva, coerente, compacta e profunda”, assumindo a “dimensão importante
da estruturação de um grupo”, refletindo, assim, diretamente na percepção de sua
própria identidade (CANDAU, 2016, pp. 24-26, 44).
Ao buscar entender por que isso ocorre, será útil fazer uso do conceito de
silenciamento da memória, com base em Rossi, para quem essa ação nunca é inocente
ou ingênua. Ela atende a uma intencionalidade, demonstrando que, numa disputa de
memórias que constantemente ocorre no interior de qualquer sociedade, selecionam-se
aquelas que são consideradas dignas de permanecer. As derrotadas nessa disputa são
silenciadas, pois “(...) apagar também tem a ver com esconder, ocultar, despistar,
confundir os vestígios, afastar da verdade, destruir a verdade”. (ROSSI, 2010, p. 32).
A metodologia utilizada na análise proposta foi desenvolvida com base em três,
das quatro funções essenciais que Choppin atribui ao livro didático, já comentadas
anteriormente. A fim de favorecer a compreensão, exponho o quadro abaixo com o
roteiro que foi seguido nesse procedimento.
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Quadro (01): Roteiro metodológico
FUNÇÃO

PROPOSTA

Referencial

Em que conteúdos, do 6º ao 9º anos, os
povos negros são, de alguma forma,
mencionados.

Documental

Ideológica

Que documentos (textuais e/ou icônicos
[fotografias,
desenhos
ou
outras
gravuras]) são fornecidos para a
compreensão do tema, com a finalidade
de desenvolver a criticidade dos alunos e
o que eles evidenciam? A forma como o
conteúdo é abordado permite ao
professor promover uma discussão mais
aprofundada com os alunos sobre a
atuação dos povos negros na construção
da civilização ou não favorece esse
debate?
De que forma a representação dos
negros nos conteúdos contribui para a
construção de identidades? Essa
representação veicula valores das
classes dirigentes? Que linguagem é
usada para se referir às pessoas negras?

(Quadro elaborado por mim)

Feita essa explicação, cabem agora algumas considerações sobre a produção
do livro didático e a forma como são elaborados e divulgados os conteúdos; sobre a
relação entre essa produção e o Estado, além de uma compreensão, mesmo que
elementar, da origem desse recurso.

Livro Didático: Origem e Usos
O livro didático é o recurso mais utilizado pelos professores em seu trabalho
pedagógico e pelos alunos em seu processo de aprendizagem. Bittencourt afirma que
esse recurso é uma mercadoria inserida na lógica da produção e da indústria cultural do
capitalismo, constituindo a base dos conhecimentos escolares preconizados pelos
currículos educacionais. Dessa forma, o Estado “interfere diretamente na elaboração
dos conteúdos escolares veiculados por ele e estabelece critérios para avaliá-los,
seguindo, na maior parte das vezes, os pressupostos dos currículos escolares
institucionais” (BITTENCOURT, 2004, p. 301). Nesse sentido, ela é corroborada por
Munakata, para quem o livro didático é um produto da indústria cultural, “produzido para
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fins educacionais, visando principalmente ao público escolar, (...) com grande relevância
na economia livreira” (MUNAKATA, 2012, p. 58).
Devido à formação dos Estados nacionais, na Europa e nas Américas, no século
XIX, os manuais escolares, precursores dos livros didáticos, constituíram-se como
elemento essencial do universo escolar, contribuindo para a formulação e consolidação
da identidade nacional, estando, também, intimamente relacionados à construção da
História como disciplina. O crescimento da escolarização e o estabelecimento dos
princípios do ensino público, laico e gratuito realçaram o papel do manual escolar como
divulgador dos aspectos constituintes da identidade a que os estudantes deveriam ser
submetidos.
A constituição da História como disciplina escolar era, portanto, fundamental,
porque seria ela o veículo capaz de transmitir as culturas nacionais que forneceriam os
sentidos com os quais os componentes desses Estados-Nação se identificariam,
elaborando assim suas identidades. “Esses sentidos estão contidos nas histórias que
são contadas sobre a nação, memórias que conectam seu presente com seu passado
e imagens que dela são construídas” (HALL, 2015, p. 31). Com esse propósito, a
História surgiu como disciplina escolar autônoma no século XIX, na França, relacionada
à genealogia da nação e do estado de mudança. Ela foi se moldando, sob uma ótica
positivista, como uma área do conhecimento destinada a usar a memória como apoio
para a formação de uma consciência cívica e um forte sentimento de nacionalismo.
Dessa forma, o método a ser empregado era a revisão e a memorização, acreditandose que a História era linear, sucessiva, sem rupturas, uma narrativa dos fatos ocorridos.
Ela “voltava-se para o conhecimento do progresso humano, dos grandes vultos e datas
memoráveis (...) destinada a ensinar sobre o passado glorioso da civilização e (...) a
formar patriotas” (MOREIRA, 2010, p. 33).
A História tornou-se disciplina obrigatória no Brasil a partir da fundação do
Colégio Pedro II, no Rio de Janeiro, em 1837, que tinha o objetivo de instruir e formar
os filhos da elite, os quais sucederiam seus pais na direção do país. A História estudada,
nesse contexto, era um reflexo do que tinha acontecido na Europa, como se somente
pela ação dos europeus a nação brasileira veio a se formar. Esse tipo de ensino
corroborava a ideia de que indígenas e negros, liderados pelo branco civilizador,
formaram, de forma pacífica e complementar, o povo brasileiro. Por esse raciocínio, a
História do Brasil era secundária, sem estrutura própria e “(...) consistia em um
repositório de biografias de homens ilustres, de datas e de batalhas” (NADAI, 1993, p.
143).
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A criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), ainda em 1837,
também foi fundamental para a legitimação e construção do tipo de História a ser
ensinada no país. Os membros desse Instituto (alguns também eram professores do
Pedro II) estabeleceram as diretrizes dos programas de ensino e dos manuais didáticos.
Em 1843, a dissertação de Karl Friedrich Phillip Von Martius, Como se deve escrever a
História do Brasil, foi vencedora de um concurso promovido pelo IHGB, tornando-se
referência

no

processo

de

elaboração

dos

futuros

manuais

didáticos

e,

consequentemente, de como ensinar essa disciplina no Brasil (SALLAS, 1995, p. 2). A
partir daí, propôs-se um modelo de ensino de História cujo objetivo era apresentar a
história da Europa Ocidental como a verdadeira história da civilização e a do Brasil como
um desdobramento daquela. Os manuais didáticos, portanto, não deveriam fugir da
concepção e metodologia de História embasada na dissertação de Von Martius.
Ao longo do século XIX e início do XX, vários manuais foram produzidos e
tornaram-se modelos de fazer ou de construir a escolarização (SCHMIDT, 2011, p. 126).
Esses materiais, de perfil bastante conservador, determinaram os elementos que
possibilitariam a construção de uma identidade nacional, como conteúdos, métodos,
valores e imagens de uma História do Brasil carregada de patriotismo, a partir de um
passado em comum, permeado pelas velhas figuras de heróis, tendo o europeu como
protagonista no processo de formação do povo brasileiro (MATTOS, 1998, pp. 31-32).

O Livro Didático e o Controle do Estado
No século XX, o controle estatal sobre a produção dos livros didáticos passou a
ser mais sistemático notadamente na vigência da ditadura varguista, o Estado Novo
(1937-1945). Havia uma preocupação em instituir a ideia de uma nação forte e unida. A
criação da Comissão Nacional do Livro Didático, em 1938, estabeleceu o controle
político e ideológico da produção e distribuição dos livros didáticos, fato necessário para
que Vargas pudesse pairar como o pai dos pobres e o defensor dos trabalhadores, um
líder essencial para a condução do país num momento em que, supostamente, os
comunistas ameaçavam tomar o poder (SILVA, 2012, p. 808).
O curto período democrático (1946-1964), vivenciado após a Era Vargas, teve
como uma de suas características a inserção de pessoas mais pobres no sistema
educacional e, nesse contexto, foi indispensável baratear a produção do livro didático,
portanto, em 1961, a produção desse material começou a ser subvencionada pelo
Banco do Brasil.
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No início da ditadura civil-militar-empresarial (1964-1985), o controle sobre a
produção do livro didático ficou a cargo da Companhia Nacional de Material de Ensino,
posteriormente substituída pela Comissão do Livro Técnico e do Livro Didático (1966),
culminando com a Fundação Nacional de Material Escolar (ibid., p. 809). Esses órgãos
estatais primavam pela produção de materiais que estivessem consonantes com o
pensamento de que, no País, a sociedade vivia de forma harmoniosa e segura,
usufruindo as benesses de um grande desenvolvimento econômico.
Em 1985, já no fim do regime ditatorial e no início da redemocratização, foi
instituído o Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), que passou por
aperfeiçoamentos até ser implantado pelo Ministério da Educação (MEC), em 1996,
para avaliar os livros didáticos que o Governo Federal compra e distribui para a rede
pública de ensino. Desde então, é o PNLD que impõe as normas do que deve ser
considerado pertinente à publicação nos livros didáticos. Ele divulga os editais, aos
quais as editoras devem se submeter para que seus livros sejam avaliados. Essa
avaliação é realizada por um grupo de especialistas de cada área de conhecimento, que
analisa os elementos conceituais e metodológicos das obras, determinado pela
Secretaria de Educação Básica do MEC. As características físicas e técnicas são
avaliadas pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas do estado de São Paulo. Os
resultados dessa avaliação chegam às escolas públicas do País por meio do Guia do
Livro Didático. A partir daí, os professores, representando a escola, escolhem, entre os
livros aprovados pelo MEC, aqueles que querem adotar. Os livros são comprados pelo
Governo e distribuídos para que sejam utilizados por três anos, no mínimo, quando se
reinicia o processo (FRANCO, 2014, p. 144).

O Negro e o Livro Didático de História
Muitas críticas foram dirigidas à forma como os negros eram representados nos
livros didáticos de História. Valendo-se da condição de escravizados que lhes foi
imposta, os manuais didáticos, precursores do livro didático atual, representavam-nos
como seres resignados com seu destino, submissos à liderança civilizatória do europeu.
Os livros didáticos modernos, nas primeiras décadas após a abertura política, no Brasil,
continuaram nesse processo de subalternização, reservando a esse grupo étnico
somente as imagens que lhes exibiam no trabalho escravo e ocultando qualquer
referência ao negro ou à negra que não estava na condição de escravizado ou
escravizada. Essas ações são evidências do processo de enquadramento e
silenciamento da memória, debatido anteriormente, que contribuiu para a elaboração de
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uma identidade negra, no Brasil, compreendida como submissa, serviçal, própria de
gente incapaz de executar tarefas intelectuais, mas apta para trabalhos braçais. Essa
identidade foi forjada na memória coletiva da sociedade brasileira e representada nos
livros didáticos de História.
À guisa de ilustração do que está sendo afirmado, vale observar o que era
ensinado sobre os negros em um manual didático do final do século XIX e início do XX.
João Ribeiro, um dos autores renomados desse período, escreveu:

A escravidão para as nações negras era a pena de quase todos os
delictos; o pae podia vender, o juiz (o sova) podia condemnar qualquer
à escravidão; o rei podia escravizar os vassalos e a guerra podia
escravizar a todos. D’esse principio bárbaro (cuja execução facilitavam
ou procuravam originar), aproveitavam-se os traficantes comprando e
resgatando a ímpia propriedade. Com isso se desculpavam dizendo
ser a escravidão mais um negócio africano, do que d’elles traficantes.14
(RIBEIRO, 1935, p. 246)

Pelo fato de haver a prática da escravização no continente africano, justifica-se
quase que consequentemente a escravidão nas terras brasileiras. Embora o autor não
considere a prática algo justo, em outro trecho do livro aponta a concepção de uma
escravidão mais afável, que significou para os negros uma melhora nas condições de
vida.

Força é confessar que de toda essa jornada de horrores a escravidão
no Brasil é o epílogo desejado para os escravos. D’aqui em diante, a
vida dos negros regulariza-se, a saúde refaz-se e com ella a alegria da
vida e a gratidão pelos novos Senhores, que melhores que os da África
e os do mar (ibid., p. 249).

No artigo em que analisou a forma como os manuais didáticos representavam a
escravidão, Pina (2006, p. 8) concluiu que esses autores, entre eles João Ribeiro,
condenaram a escravidão, vista como uma prática abominável, mas consideraram que,
devido ao espírito cristão do brasileiro, aqui ela foi mais branda e necessária para
civilizar esses povos. Permaneceram imbuídos da visão de inferioridade da raça negra
e da sua função neste país.

14João

Batista Ribeiro de Andrade Fernandes nasceu em Laranjeiras (SE), em 24 de junho de 1860. Em
1881 mudou-se para o Rio de Janeiro. Fez concurso para o Colégio Pedro II, em 1887, para cadeira de
Português, e foi nomeado professor de História Universal e do Brasil, em 1890. Morreu em 13 de abril de
1934 (PINA, 2006).
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Mírian Garrido (2016, pp. 247-254) dispôs-se a analisar as alterações ocorridas
na produção didática, no Brasil, no que tange às representações do negro, após as
determinações da Lei nº 10.639/03. Ela examinou como as condições do ex-escravizado
no período do pós-abolição eram apresentadas em livros didáticos de autores
renomados. Analisando os livros de Gilberto Cotrim, um publicado antes da
promulgação da Lei e o outro depois, a autora concluiu que, apesar de apresentar
mudanças na redação do texto quanto ao assunto, a ideia a ser transmitida permaneceu
a mesma: o mito da passividade do negro, que embora livre, ainda era um indivíduo
manipulável, à mercê da misericórdia dos ex-proprietários, como se não pudesse, por
conta própria, fazer seu destino.
Os artigos de Pina e Garrido demonstram que, dos manuais didáticos (do século
XIX e 1ª metade do século XX) aos livros didáticos após a abertura política e logo depois
da promulgação da Lei 10.639, a forma de representar o negro continuou a mesma:
indivíduo manso, inferior, dependente da tutela do branco civilizado. Mas, passados
praticamente quinze anos da promulgação da Lei, como está ocorrendo a representação
da etnia negra nos livros didáticos de História? Para aventar possibilidades de
discussões sobre esse tema, considero a análise do livro direcionado ao sexto ano, de
uma coleção didática, explicitando o excerto que melhor atende ao meu objetivo.

Análise de uma Coleção Didática
A coleção História.doc inovou na abordagem sobre o negro e seu papel na
construção da civilização. No livro dirigido ao 6º ano, é apresentado um texto que
permite questionar a ideia tradicional de que o monoteísmo é uma herança hebraica e
de que Moisés foi um profeta hebreu. Esse exemplar é composto de quatro unidades,
divididas em doze capítulos. No capítulo sete, que trata do conteúdo “Hebreus, fenícios
e persas”, há uma seção chamada pelos autores de “Outras histórias” com o seguinte
texto:
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Os autores citam a obra de Freud, “Moisés e o monoteísmo”, que sugeriu a
hipótese de não somente Moisés ser africano como também do monoteísmo ser uma
construção egípcia. Dessa forma, possibilita questionamentos de “verdades” aceitas por
longo tempo na historiografia tradicional e a desconstrução de uma memória coletiva
que consolidou como secundária a participação da civilização africana na constituição
da civilização universal.
Cabem aqui algumas considerações sobre a obra de Freud. Embora o próprio
autor confirme a incapacidade de provar suas hipóteses, as questões que suscita são
interessantes porque podem, pelo menos, fazer os alunos refletirem sobre a forma como
é constituída a memória coletiva, como dela são forjadas as identidades e, nesse
processo, qual a memória que foi preservada dos negros na história da humanidade.
Tradicionalmente, o nome “Moisés” tem origem no hebraico com o significado de
“retirado das águas”, mas pode ser do idioma egípcio, significando “filho”. Originou-se
de “mose”, que é a forma abreviada de nomes mais completos, como Amon-mose, que
significa “filho de Amon”. “A forma ‘Mose’, utilizada como nome, encontra-se, com certa
frequência, nos monumentos egípcios” (FREUD, s/d, p. 31). Se Moisés era realmente
egípcio e não hebreu, teve interesse em liderar a saída dos filhos de Israel do Egito para
tornar-se líder desse povo. O monoteísmo foi fundado, no Egito, por Akenaton, tendo o
Sol como símbolo da divindade, no entanto, essa manifestação religiosa não teve o
apoio do povo, tanto que, após a morte do faraó, a religião politeísta voltou a ser
praticada. Moisés era adepto do monoteísmo. Liderar os hebreus, portanto, era uma
forma de manter o monoteísmo em prática (ibid., p. 52).
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Outro ponto a se considerar é a circuncisão, que no registro bíblico surge como
sinal do pacto entre Abraão e Jeová (BÍBLIA, 1969, p. 16), mas que já era uma prática
comum aos egípcios e não um ritual exclusivo dos hebreus. Freud também argumenta
que a “lerdeza de língua” de Moisés pode indicar que ele era falante de outro idioma e,
consequentemente, precisava de intérprete para tratar com os semitas (FREUD, op. cit.,
pp. 59, 62).
Essas possibilidades aventadas por Freud contribuem, no mínimo, para que se
reflita acerca da recolocação do protagonismo negro na formação da civilização.
Desconstruir a ideia, tradicionalmente aceita, de que um povo escolhido por Deus lançou
as bases do que, posteriormente, foi chamado de civilização ocidental, não é tarefa fácil,
no entanto, contribuir para a reflexão de outras possibilidades, inclusive indicando-as
em um livro didático é, a meu ver, uma quebra de paradigmas que pode suscitar a
elevação da autoestima e da autoconfiança de alunos negros, fornecendo condições
para a elaboração de novas identidades.
Aplicando ao conteúdo encontrado no livro didático as funções desse recurso,
elaboradas por Alain Choppin, temos:

Quadro (02): Análise de dados
FUNÇÃO

PROPOSTA

Referencial

Referências aos negros são feitas de
forma específica em dois capítulos: “Na
África, nossos antepassados” (cap.4) e
“Egito e Mesopotâmia” (cap. 6). No
entanto, o excerto para a análise está
incluído no cap. 7, “Hebreus, fenícios e
persas”, p.117.

Documental

Ideológica

Para o desenvolvimento da criticidade
dos alunos é apresentado um texto
(exposto acima), que pode levantar
questionamentos sobre o monoteísmo
como construção judaica. A forma como o
texto está exposto possibilita discussões
sobre o protagonismo negro na formação
da civilização ocidental.
Ao suscitar essa discussão, o livro
didático cumpre uma função ideológica,
no sentido de que, além de desconstruir
uma mentalidade tradicionalmente aceita,
oferece a possibilidade de representação
do negro como sujeito histórico atuante
na construção da civilização e não
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apenas um sujeito passivo, que sofreu as
ações de outros povos ou grupos sociais.

Considerações Finais
A partir do momento em que a História se tornou uma disciplina, no Brasil, no
século XIX, ela seguiu as diretrizes estabelecidas pelos procedimentos criados pelo
IHGB. Com base nelas, o negro era apresentado, nos manuais didáticos, como um
indivíduo passivo e inferior, de certa forma dependente do processo civilizatório
encabeçado pelo branco europeu e cristão. Essa visão permaneceu ao longo do século
XX, contribuindo para a permanência, na memória coletiva da sociedade brasileira,
expressada nos livros didáticos, do negro como um ser incapaz de assumir seu destino
e encontrar formas de resistência e luta contra a discriminação que sofria.
A atuação de grupos sociais reivindicando o registro e a devida consideração do
protagonismo do negro na História culminou com a promulgação da Lei 10.639 de 2003.
Apesar dela, as mudanças nas representações desses indivíduos, nos livros didáticos,
não mudaram imediatamente, conforme artigo de Mírian Garrido, citado neste trabalho.
Decorrida uma década e meia da promulgação da Lei, surge, num livro didático,
um conteúdo que, pelo menos, possibilita o questionamento de elementos tradicionais
da formação da civilização que excluem a participação da etnia negra. Nos limites
impostos por este artigo não se comporta a análise de mais coleções ou dos demais
livros da coleção analisada, porém, é possível, a partir do exemplar que foi examinado,
apontar mudanças na forma de representar a etnia negra nos livros didáticos.
Considerar a hipótese de ter sido um povo negro (os egípcios) o fundador do
monoteísmo, que é a base religiosa da civilização ocidental, é quebrar o paradigma
estabelecido há séculos, realocando, na História da humanidade, a participação dessa
etnia. Portanto, considero exitosa a inserção, no conteúdo do livro analisado, o texto
sobre a obra de Freud. Obviamente que, por si só o livro (e mesmo o texto indicado)
não operará mudanças na forma de representação do negro na sociedade, contudo, o
professor ou a professora, ciente de sua responsabilidade como profissional da
educação, como Choppin havia indicado, podem utilizá-lo como um meio de
desenvolvimento do senso crítico dos alunos, criando estratégias que viabilizem essa
possibilidade.
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O PARTIDO ABOLICIONISTA – POLÍTICA DE INSERÇÃO DO POVO NEGRO NO
BRASIL
Gilmar Ribeiro Pereira15
Guilherme Costa Garcia Tommaselli16

Resumo
O artigo tem como objetivo realizar uma análise crítica do movimento abolicionista no
Brasil, tendo como referência central a obra O abolicionismo de Joaquim Nabuco. A
intenção é a partir da obra de Nabuco, realizar uma breve investigação histórico-social
sobre o movimento abolicionista, que nos permita refletir sobre os caminhos do
abolicionismo e sobre efetividade tal movimento para vida do povo negro. Neste caso,
será realizado um diálogo com a historiografia, afim de fortalecer a reflexão sobre a
escravidão no Brasil, o movimento abolicionista e as consequências desse processo
histórico.
Palavras-chave: Abolicionismo, Escravidão, Nabuco

Abstract
The article aims to carry out a critical analysis of the abolitionist movement in Brazil,
having as central reference the abolitionism work of Joaquim Nabuco. The intention is to
carry out a brief historical-social investigation on the abolitionist movement, which allows
us to reflect on the paths of abolitionism and on the effectiveness of such movement on
the life of the black people. In this case, a dialogue will be held with historiography, in
order to strengthen the reflection on slavery in Brazil, the abolitionist movement and the
consequences of this historical process.
Key Words: Abolitionism, Slavery, Nabuco
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Introdução
O presente artigo procura ater-se à aprovação das leis da abolição da
escravização que foram lentamente consumadas no período imperial brasileiro do
segundo reinado (1840-1889), em que a figura de Nabuco desponta como uma inflexão
no momento histórico, em que se discutia a importância do Estado brasileiro aprovar as
leis de abolição da escravização com o objetivo de garantir a integração social e étnicoracial no país. Para fomentar o debate, nossa análise será fundamentada com o auxílio
de historiadores contemporâneos que avançam na temática da abolição da escravidão
no Brasil.
Nabuco (1977) nos faz mergulhar em episódio dos mais humilhantes da história
que se constituiu nesse país, a escravidão, e que durou aproximadamente 365 anos.
Em sua obra O abolicionismo, publicada em 1883, que reflete sobre o movimento de
luta contra a opressão e o escravagismo, nos revela que a autoridade imperial e a
aristocracia rural presente no período estavam mais preocupadas em manter seus
status quo racista, do que tratar a questão dos escravizados como algo humilhante e
deprimente não somente para o país, bem como para as pessoas que estavam sujeitas
a essas condições de maus tratos.
Para Nabuco (1977) o movimento abolicionista não era um partido, como
aqueles da época, o conservador e o liberal, ambos de posturas políticas homogêneas.
Os envolvidos nesse movimento estavam preocupados não somente de libertar os
negros das amarras da escravização e também construir um país de maior integração
social no sentido de garantir e respeitar as condições étnico-raciais, já que era inevitável
reconhecer que o Brasil era país constituído de um povo miscigenado.
O livro O abolicionismo de Joaquim Nabuco (1977) instiga avaliar e fazer uma
síntese daqueles comprometidos com a causa da abolição como os intelectuais, os
políticos, os literários, historiadores, ex-escravizados e escravizados engajados em um
movimento de luta pela libertação. Com relação ao movimento de luta pela libertação
dos negros, esse foi um movimento de resistência à opressão da condição de
escravidão, que retirou dos negros no Brasil a condição humana da liberdade. Ainda
cabe ressaltar que o povo negro no seu legado histórico fez do Brasil um país africano
de afro- descentes e afro-brasileiros.
Debruçando-se com um olhar crítico, da não passividade, pretendemos
demonstrar se as campanhas abolicionistas foram de fato avanços para a integração
social e étnico-racial do povo negro, em um país que estava à mercê da classe
dominante aristocrática ruralista.
42

1. O fim do tráfico negreiro no Brasil
Para a aristocracia conservadora ruralista, os negros eram “as mãos e os pés do
senhor, porque sem eles no Brasil não é possível fazer, conservar e aumentar fazenda,
nem ter engenho corrente” (SILVA, 1995, p. 78). Isso demonstra que os escravos eram
a base do enriquecimento dos fazendeiros seja no período colonial ou Imperial, e que
essa relação se estabeleceu como um princípio mercantil e não humano. Assim, era
necessário comprar e recompor constantemente para serem distribuídos pelos
“partidos, roças, serrarias e barcas” (Ibidem, p. 79).
É evidente também que não apenas os fazendeiros do Brasil ganharam com o
escravo negro, os comerciantes europeus somaram também lucros vultosos com o
tráfico do Atlântico, com a exportação da cana-de-açúcar, com a venda de objetos de
uso cotidiano (armas de fogo, tecidos de seda, especiarias e entre outros). A relação de
escravidão era antes de tudo, uma relação de comércio, extremamente lucrativa e que
possibilitou o enriquecimento dos envolvidos com ela, de formas distintas.
A mudança de paradigmas, que possibilita a localização histórica do fim da idade
média e do início da idade moderna, indica também, a mudança de sistema econômico,
que traz à tona a lógica do novo sistema que se estabelece como organizador da
modernidade, ou seja, o capitalismo. Com o início da modernidade capitalista, certos
países europeus como Inglaterra e França passaram a ter outro olhar para com a
escravidão, identificando-a como um entrave ao desenvolvimento social, político e
econômico europeu (SANTOS, 2006). Eram os ideais “humanistas”, provocando uma
outra possibilidade de leitura sobre a escravidão como algo desumano, ou eram as
transformações econômicas geradas pela revolução industrial inglesa?
O olhar mais esperançoso acreditaria no potencial das ideias humanistas em
transformar as relações do homem com o mundo e sua própria autorreflexão crítica
sobre o que é ser humano. No entanto, a observação histórica demonstra que, mesmo
que bem-intencionados, não foram os ideais humanistas os responsáveis pelo
movimento de condenação à escravidão, mas sim as mudanças econômicas
provocadas pelo capitalismo monopolista, necessitando de mão-de-obra livre para
ampliar o mercado consumidor e, principalmente, atender ao imperialismo industrial
inglês. Logo, insistir na escravidão era contribuir para o atraso do progresso e alongar
a desumanização do povo negro (NABUCO, 1977).
Importante ressaltar ocorrências também no Brasil, em meados do século XIX,
de transformações socioeconômicas, principalmente na região sudeste, mais
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propriamente dito no oeste paulista, com o café e suas multifaces. Considerando as
transformações provocadas pelo café e a pressão inglesa, alguns intelectuais e políticos
brasileiros de cunho “liberais radicais” e capitalistas ingleses passaram a identificar a
mão-de-obra escrava como um entrave ao crescimento e ao “desenvolvimento
econômico”.
Foi mediante essa ótica de pressão de ambas as partes que durante o período
regencial (1831-1840), editou-se a Lei – em 7 de novembro de 1831 – (FAUSTO, 1999)
que tinha por objetivo aplicar “severas penas aos traficantes e declarar livres todos os
cativos que entrassem no Brasil, após aquela data” (Ibidem, p. 194). No entanto, a Lei
de 1831 não se efetivou na prática, e o que explica esse fato segundo FAUSTO (Ibidem)
é que muitos traficantes não eram malvistos pela camada dominante.
E além de tudo “os júris, controlados pelos grandes proprietários, absolviam os
poucos acusados que iam a julgamento” (Ibidem, p. 194). Em função disso, ao longo
dos anos ficou conhecida segundo Fausto (Ibidem, p. 194) como uma lei “para inglês
ver”, ou seja, não teve o rigor necessário de punição, permanecendo letra morta.
Em 4 de setembro de 1850 publicou-se a Lei 581, a lei vigente que substituía a
Lei de 1831 (JACINO, 2008). De acordo com Jacino (Ibidem, p. 47), “a Lei 581 leva o
nome de Eusébio de Queiróz”, a qual determinava que “[...] os introdutores de africanos
seriam punidos pelas auditorias de Marinha e os fazendeiros compradores pela justiça
local (o que, por sinal, garantiria sua impunidade...)” (ALENCAR; RAMALHO; RIBEIRO,
1985, p. 142).
Finalmente, de fato estava proibido o tráfico negreiro e, progressivamente, foi
diminuindo a entrada de escravos no Brasil e, de acordo com os dados de Fausto (1999,
p. 195), “a entrada de escravos no país caiu cerca de cinquenta e quatro (54) mil cativos
em 1849, para menos de vinte e três (23) mil em 1850, e em torno de três mil trezentos
(3.300) em 1851, desaparecendo praticamente a partir daí”, ou seja, a lei “pegou”.
Diante dessa nova situação, perguntava-se: Com o fim do tráfico, como a aristocracia
rural decadente que produzia atividades tradicionais e a aristocracia rural do café fariam
para se manter privilegiadas?
Com relação às fazendas de atividades tradicionais (cana-de-açúcar, cacau,
tabaco e algodão) da região nordestina, a saída para tal crise de mão-de-obra foi
abandonar gradativamente a escravidão, substituída principalmente por um sistema de
semi-servidão, ou seja, escravos que se tornavam livres, porém sem salários (Ibidem).
Para a região sudeste do Vale do Paraíba, produtora de café, adotou-se, a princípio, o
tráfico interprovincial.
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Porém, segundo Alencar e Ramalho e Ribeiro (1985, p.145) “[...] entre a
população escravizada o índice de mortalidade era tão alto e o de natalidade tão baixo
que logo a falta de braços apareceu como um entrave à expansão cafeeira”, fato que
somente foi solucionado com a imigração europeia.
Nesse caso, pode se levantar o seguinte questionamento: Se houve o fim do
tráfico, por que não se aboliu a escravidão? O fim da escravidão é um processo mais
complexo que a abolição do tráfico negreiro. O fim do tráfico reduz o fluxo ou acaba com
a entrada de negros africanos no Brasil, no entanto, não tem o mesmo efeito sobre os
que aqui já estavam nesta condição de escravizados. O negro na sociedade brasileira
escravista era tratado como inferior, atrasado, vagabundo, preguiçoso e burro, e,
portanto, essa imagem não se altera do dia para a noite, apenas com o fim do tráfico
negreiro. A imagem do negro que estava presente no imaginário social da colônia era o
da mercantilização. Nesse caso, era inaceitável tornar o negro um ser de trabalho
remunerado, de forma abrupta, até porque remuneração estava próxima de
produtividade, o que para a sociedade da época era cabível somente ao branco por ser
considerado superior, esforçado, honesto e inteligente.
Essa é a situação pré-estabelecida e fixada no imaginário social de como se
constituem os papéis sociais de negros e brancos no Brasil. Nesse registro, o negro
enquanto mercadoria não se transforma, do dia para a noite, em um ser digno de
remuneração. A condição de escravidão tira a condição de humanidade. Para que haja
reconhecimento social da necessidade de remuneração do trabalho é, antes,
prerrogativa que exista um sujeito que execute o trabalho. Como neste contexto os
negros não eram sujeitos e sim mercadorias, os fazendeiros consideravam um
desperdício pagar salário ao negro.
A ideologia racista perpetuada ao longo do processo histórico demonstra o que
não se podia perceber no passado – e não se quis perceber mais tarde – que a
escravidão destruiu no negro a sua condição de produtividade, sua autoestima, seu
espírito de iniciativa e a sua autoimagem.
E assim, quando atingiram a liberdade estavam fadados a ficarem à margem do
trabalho técnico, ou seja, em curto prazo, a mentalidade preconceituosa impôs a estes
a condição de não ser capaz de competir num mercado de trabalho assalariado, em
moldes capitalistas.
No início dos anos 1870 (século XIX) as campanhas abolicionistas
intensificaram-se, seja por parte da população negra livre como também por grupos de
segmentos urbanos instruídos, “composto por profissionais liberais, advogados,
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jornalistas e mesmo políticos, negros, mestiços e brancos, que defendiam a abolição
total da escravidão” (SOUZA, 2007, p. 100).
É notável a adesão de vários simpatizantes ao abolicionismo que movimentou
a discussão na imprensa e influenciou de forma acalorada a opinião pública. Nos meios
literários encontra-se o poeta Castro Alves, autor da célebre obra Navio Negreiro, de
enfoque romancista contra a escravidão.
Nesse clima agitado foi aprovada a “Lei 2040 de setembro de 1871, conhecida
como Lei Rio Branco ou do Ventre Livre” (JACINO, 2008, p. 54), que determinava que
todos os filhos de escravos que nascessem a partir daquela data eram considerados
livres! Nesse momento a teoria não condiz com a prática, pois tal liberdade somente
seria possível quando completassem oito anos, caso o fazendeiro entregasse a criança
ao Governo em troca de indenização, caso contrário, poderia optar por mantê-lo e
utilizá-lo até os 21 anos (NABUCO, 1977).
Ainda nessa perspectiva, a lei determinava “a criação de um fundo de
emancipação, destinado a libertar anualmente certo número de escravos em cada
província” (ALENCAR; RAMALHO; RIBEIRO, 1985, p. 165), fato que não ocorreu –
inclusive, Rui Barbosa chegou a alegar que neste ritmo a escravidão somente se
encerraria no século XX.
Por mais que a lei garantisse a liberdade dos escravizados, ela foi pouco eficaz
no estratagema da abolição. Sendo o escravo mercadoria, o fazendeiro ao longo do
tempo acabava por se apropriar de sua força física e também da sua consciência moral,
que em perjúrio de inocência e de dever não pago ao fazendeiro, acabava por
permanecer no mundo rural. É possível perceber a violência deste processo por parte
do Estado Brasileiro, quando se observa que a lei indenizava os proprietários de
escravos, pois este estavam perdendo uma mercadoria que haviam comprado, ao
mesmo tempo em que os escravos deixam a condição de escravidão, mas sem
nenhuma indenização pelos maus-tratados sofridos. A eles foi dado a liberdade, e não
indenização.
Em reforço a essa luta pela campanha abolicionista, Joaquim Nabuco (1977, p.
123-124) declara:

Porque a escravidão, assim como arruína economicamente o país,
impossibilita o seu progresso material, corrompe-lhe o caráter,
desmoraliza-se os elementos constitutivos, tira-lhe a energia e a
resolução, rebaixa a política; habitua-o ao servilismo, impede a
imigração, desonra o trabalho manual, retarda a aparição das
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indústrias, promove a bancarrota, desvia os capitais do seu curso
natural, afasta as máquinas, exercita o ódio entre classes, produz uma
aparência ilusória de ordem, bem estar e riqueza, a qual encobre os
abismos da anarquia moral, de miséria e destruição, que de Norte a
Sul margeiam todo o nosso futuro.

Sob esta perspectiva, os abolicionistas viam a necessidade de encontrar
caminhos que pudessem “integrar” o negro à sociedade após a abolição, procurando
desmontar a estrutura escravagista do país, inclusive, muitos incentivavam as fugas das
fazendas escravocratas. Em reforço a essas fugas nas fazendas de café, onde
predominava maior número de escravos no país, as fugas ocorriam em bandos e,
segundo relato de Souza (2007, p. 107), “a partir de um determinado momento os
oficiais do Exército se recusaram a prossegui-los, dizendo que não eram capitães do
mato17”. Pois bem, era inaceitável por parte de alguns integrantes da sociedade a
continuidade da escravidão, logo, era questão de tempo para chegar ao fim.
Nesse contexto de tensão social foi sancionada pelo Imperador D. Pedro II “A
Lei Saraiva/Cotegipe ‘do sexagenário’, número 3.270, de 28 de setembro de 1885”
(JACINO, 2008, p. 60). Esta lei concedia a liberdade aos escravos acima de 60 anos e
normatizava o Fundo de Emancipação da Escravidão, “com valores oriundos de
impostos, títulos da dívida e taxas de 5% adicionais a todos os impostos gerais, exceto
os de exportação” (Ibidem, p. 61) e também garantia indenizar os fazendeiros que
quisessem substituir suas lavouras escravistas por trabalho livre (Ibidem, 2008), ou seja,
objetivo maior não era “libertar o sexagenário” e sim substituir pela mão de obra
estrangeira branca.
É nesse contexto, que os ideais de Joaquim Nabuco ganham força, bem como
de outros historiadores, cita-se José do Patrocínio, Luís Gama e André Rebouças.
Nesse período, os movimentos abolicionistas obtiveram notoriedade no seio da
sociedade brasileira, visto que geravam destaque na impressa nacional e, dessa forma,
as ideias desses estudiosos eram debatidas e tencionavam o debate público.
Nesse liame, surgiram inúmeras críticas a essa Lei em questão, entre as quais
a mais conhecida foi à charge de autoria de Angêlo Agostini à Revista Ilustrada, que na
época era um meio bem conhecido de divulgar as informações. Naquele período a
população brasileira era em sua maioria analfabeta e por isso os meios ilustrativos era

17

Capitão do mato era uma pessoa especializada em encontrar escravos fugidos e devolvê-los ao seu
senhor, mediante o pagamento de uma determinada quantia. A designação já aparecia em meados do
século XVII, e no inicio do século XVIII o cargo foi regulamentado e o pagamento afixado pelos órgãos da
administração colonial (SOUSA, 2007, p. 102).
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uma grande arma para atrair o público a pensar sobre o que estava acontecendo em
âmbito nacional.
Diante disso, a crítica que circulava era que para um escravo chegar aos 60 anos
era muito difícil, devido ao trabalho compulsório de cativo ser árduo no dia a dia. Então,
pode-se afirmar que essa lei foi uma forma da classe dominante agrária se livrar dos
negros que não produziam mais como antes, não sendo necessário indenizá-los porque
já eram improdutivos, em trocadilhos, ficou pior a emenda do que o soneto.
Finalmente a “edição do Decreto Imperial número 3.353 de 13 de maio de 1888,
conhecido como Lei Áurea” (JACINO, 2008, p. 64), assinada pela Princesa Isabel,
terminava de vez com a escravidão.
Desde os tempos da independência até os dias de hoje, já foram feitas e
aprovadas milhares de leis e decretos, mas nunca na história uma lei havia sido tão
curta. De acordo com Silva (1995, p. 266) era constituída por apenas dois artigos: “Art.
1º - É declarada extinta desde a data desta Lei a escravidão no Brasil; Art. 2º - Revogamse as disposições em contrário”.
É relevante notar que de uma penada, encerra-se quase quatro séculos de
escravidão, ou seja, todos que eram escravos, a partir daquele exato momento estavam
livres para viver suas vidas como queriam e como gostariam que fosse.
Fica evidente o descaso do Estado Imperial para com o povo negro em acordar
a liberdade apenas por meio da legislação, sem nenhuma garantia socioeconômica,
educacional e política, permanecendo sujeito às espoliações físicas, verbais, morais e
principalmente de discriminações raciais. Com relação à disposição da lei da abolição,
nada provocou de mudanças nas estruturas econômicas do país, já estava consolidada
a transição do trabalho escravo para o trabalho livre (JACINO, 2008).
A lei da abolição agradava a aristocracia rural modernizante, e claro não
podendo se esquecer dos abolicionistas, os quais tinham um projeto de socialização
dos negros na sociedade brasileira, porém que não se concretizou como esperado.
Novamente o discurso enfático abolicionista ficou apenas no papel, ou seja, para eles
bastava estar confirmada a liberdade dos negros e as condições rumo ao progresso
poderiam se efetivar. Cabe nesse momento indagar qual o significado da abolição em
termos sociais para o escravo? Teria mesmo significado a libertação?
Podemos dizer que não, pois os negros no dia 14 de maio de 1888 foram atirados
ao mundo sem nenhuma perspectiva, sem direito a terra e ao trabalho urbano. Em
relação a isto, não tinha como competir tecnicamente com o branco – pior, sem
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nenhuma indenização, garantia ou assistência. A grande maioria direcionou-se para as
cidades e muitos se depararam com o desemprego, cabendo a eles viver em condições
subumanas nas periferias e favelas, ou seja, estavam à mercê da marginalização sob
seus diversos aspectos.
Ainda nessa lógica de negação estrutural socioeconômica, política e cultural
reforçou-se ainda mais o preconceito racial. No passado colonial, a classe dominante
impôs sua superioridade ao negro e o tratou como inferior. O embrião do racismo
durante o império fortaleceu-se marcando a proeminência do mesmo. A sociedade
branca não mediu esforços para continuar se impondo, usando a violência física, a
violência moral e outras, que pudessem sustentar o poder dos brancos na sociedade
brasileira.
Entretanto,

é de suma importância destacar

a instrumentalização e

materialização da ideia cristalizada na sociedade de que agora convivemos em uma
democracia racial, fato que demonstrava vivermos em um país de “harmonia racial”,
onde todos têm direitos iguais e são tratados como iguais. Tal sedimentação está mais
para a tolerância racial, pois tolerar ainda é manter a minha verdade, ou seja, continuar
a negar o outro (MATURAMA, 2001).
Dessa forma, o povo negro foi condenado a viver à margem da sociedade e,
adentrando

o

período

republicano

e

capitalista

do

século

XX,

terá

que

reconstruir/construir a sua ressignificação alicerçada na cultura africana e afrobrasileira, na identidade/alteridade, na religião, na dança, no enfrentamento contra o
racismo, na busca da autoestima e autoimagem.
E, por conseguinte, na superação das diferenças socioeconômicas e étnicoraciais, lutando e fortalecendo a resistência negra, como propósito de recompor aquilo
que lhe foi negado no processo histórico e é a dívida que o país tem para com os negros.
Assim, por meio dessa perspectiva teórica, se tem o objetivo de denunciar toda
a crueldade da escravização africana, mas não somente no enfoque da vitimização. O
processo de reflexão crítica sobre a escravidão em nosso país é um dos passos
necessário para dar à população negra a condição de agentes e protagonistas
históricos, capazes de agirem e reagirem o tempo todo aos impositivos da dominação,
espoliação e da discriminação racial.
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2. Pós- libertação - a “inserção” social do povo negro que não ocorreu no Brasil
República!
Como já foi dito anteriormente, os afrodescendentes e afro-brasileiros foram
jogados à própria sorte. Assim, “após o 13 maio de 1888, cerca de dois milhões de
brasileiros foram atirados à rua. Sem meios de se alimentar, vestir, morar” (SILVA, 1995,
p. 241).
Eis a chegada da “Liberdade” por meio da Lei Áurea sem garantia aos negros de
inserção na sociedade brasileira com os mesmos direitos de igualdade dos brancos.
Além de tudo, as camadas mais ricas, os grupos privilegiados, reforçavam a exclusão
social e étnico-racial. Os negros “ganharam” uma liberdade de não morar, não comer,
não vestir; apenas de sobreviverem, de subsistirem e de padecerem. Portanto, a
inserção não se deu por via do Estado e sim pela luta contínua da resistência negra na
República
Contudo, já estavam designados a exercer trabalhos físicos e braçais, como
herança da escravidão, então, não havia como competir com os mais preparados, ou
seja, os brancos, pois tecnicamente eram considerados inferiores, ficando sujeitos à
exploração da mão-de-obra barata, sem representarem ameaças ao coletivo branco ou
à ideologia do branqueamento.
Para Silva (Ibidem) a ideologia do branqueamento reforça o conceito de
superioridade, de mais forte, de ser apto para o progresso, digno, melhor, perfeito, belo,
grupos privilegiados por Deus e de costumes refinados por serem descendentes de
europeus. Schwarcz (2012, p. 44) aponta que nessa perspectiva:

[...]quanto mais branco melhor, quanto mais claro mais superior, eis aí
uma máxima difundida, que vê no branco não só uma cor, mas também
uma qualidade social: aquele que sabe ler, que é mais educado e que
ocupa uma posição mais elevada’. Enfim tal ideologia permite camuflar
a miscigenação, impondo as formas de padrões e modelos como ideal
para todos.

O ranço escravista ou ex-escravista presente “pós-libertação”, aos negros
oferece como única oportunidade residir nas favelas ou nos arredores dos centros
urbanos, em condições de desigualdade social (GOMES; MUNANGA, 2006), pois
nascia uma República com valores de “ordem e progresso” ou, de sonho eurocêntrico,
na qual o liberalismo político era de fachada.
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Conforme afirma Schwarcz (2012, p. 22): “se por um lado a lei tinha garantido a
liberdade, por outro a igualdade jurídica não passava de uma balela”, portanto, eram
evidentes ainda os conceitos científicos do determinismo racial.
Ainda nessa lógica havia por trás desse sonho eurocêntrico a deliberada política
do embranquecimento brasileiro, baseado segundo Santos (2006, p. 157) em “estigmas
formulados pela ciência da época, cujas teorias como a eugenia18, a ideia de pureza da
raça, e a antropometria apontavam a inferioridade negra”, de modo que a questão da
raça no Brasil nunca foi um termo neutro, em certos momentos foi tratada como algo
positivo e em outro mais negativo.
As definições teóricas do darwinismo social dos séculos XIX e do início do XX
estavam fundamentadas na biologia e de acordo com Schwarcz (2012, p.20) “são vários
os autores que adotaram esse tipo de modelo e teoria, que procurava ‘naturalizar’
diferenças e fazer de questões políticas e históricas, dados ‘inquestionáveis’ da própria
biologia”.
A ideologia do branqueamento nesses parâmetros tenta coibir a existência dos
afrodescendentes e afro-brasileiros, e enfatizava uma filosofia racial atestando-os como
inferiores geneticamente. Nessa perspectiva, a “mestiçagem” no país parecia decretar
a própria falência da nação (Ibidem). Para a classe dominante da sociedade brasileira
republicana do final do século XIX, advogavam ser a miscigenação “fator de degradação
moral, loucura, e esterilidade” (JACINO, 2008, p. 42).
Ainda nessa lógica, Silva (1995, p. 96) destaca o apregoado por muitos: “a tese
ideológica do mestiçamento, do branqueamento ou da mulatização, disfarçadamente
rotulados de ‘não racismo’, visando erradicar do cenário nacional os povos não
brancos”.
Todavia, essa “modernização” associada a “higienização” do determinismo
social e racial é eivada pelo evolucionismo e etnocentrismo19 - é a antítese do
liberalismo, pois o liberalismo é a teoria do indivíduo, que possibilita aflorar a sua
individualidade (crença, valores, costumes, medos, sonhos entre outros fatores.).
Entretanto o “racismo anula a individualidade para fazer dele apenas o resumo das
vantagens ou defeitos de seu ‘grupo racial de origem’” (SCHWARCZ, 2012, p. 22).

18

Teoria que busca produzir uma seleção nas coletividades humanas, baseadas em leis genéticas.
(HOUAISS, 2011).
19 O etnocentrismo, ou seja, a tendência de cada povo em identificar os outros povos a partir de seu
sistema de valores, é tão velho quanto a própria humanidade e sempre teve matizes raciais. (SILVA,
1995, p. 26).
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Em concordância, os autores citados declaram serem os métodos científicos do
darwinismo racial ações para anular as vontades do indivíduo fazendo delas um
conjunto de características e limitações do grupo étnico-racial (Ibidem). O escritor Silva
(1995, p. 96) em um tom de crítica ao poeta Silvio Romero, relata: “O negro não é só
uma máquina econômica: ele é, antes de tudo, e malgrado sua ignorância, ‘um objeto
de ciência’”.
Tal citação não caracteriza o povo negro como um ser humano normal, com um
referencial histórico digno, de identidade própria, mas focaliza-o como objeto de ciência
e demonstra somente a preocupação patológica, algo mitológico, obscuro, meio préhistórico, de aberração e mistérios (Ibidem).
Tal estranheza cultural somente seria possível desvendar, por um estudo
científico de análise de suas línguas e religiões. É uma visão indiscutivelmente racista,
com pretensões de negação do outro, tratando-o com indiferença, desrespeito ao ser
humano, o negro e a negra, objeto de estudo.
São teses acadêmicas procurando retratar somente aquilo que interessava à
ciência erudita, desprezando as singularidades, a identidade, a religião, costumes,
danças e outros elementos. Em suma, com um olhar preconceituoso e de determinismo
racial, declaram a desigualdade social e étnico-racial, em um percurso histórico
constituído pelo branco e para o branco.
Nesse novo processo histórico pós-abolição se deveria encontrar meios para
continuar a resistência negra para superar a opressão, a violência racial e a
desigualdade social, lutas que se intensificaram ao longo dos tempos e perduram em
pleno século XXI.
Assim, retomar o histórico de ressignificação das culturas excluídas das raízes
históricas do Brasil, é possibilitar o reconhecimento negado a esses povos, pois
geralmente são lembrados de forma pejorativa, inclusive nos livros didáticos, nos quais
são apresentados de forma estereotipada, ligados apenas à condição de escravos ou a
trabalhos considerados inferiores socialmente e de caráter submisso, servil, negandolhes atributos intelectuais, ou seja, a condição de ser humano e de participação social e
cultural, e no desenvolvimento da população e da história do Brasil em todos os seus
aspectos.
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Considerações
Sem sombra de dúvidas, conclui-se que para alcançar um mínimo de igualdade
social e étnico-racial para que erradicasse a escravidão na sociedade brasileira, foi
preciso diversos movimentos sociais e a necessidade da presença de vários grupos
sociais e, inclusive, do político engajado antirracista Joaquim Nabuco. Nota-se também
que o livro de Nabuco trouxe inúmeros questionamentos para atualidade social, visto
que choca a visão de um sistema escravocrata antigo, com a criação de leis que
preveem a extinção desse sistema.
É fato que os ideais de Nabuco contribuíram para uma formação social e jurídica
acerca do tema, com a posterior elaboração de leis que abolissem de fato a escravidão.
Dessa maneira, afirmar que Joaquim Nabuco era um político atuante em prol da luta
contra a escravidão, influência de modo importante o processo de abolição; escreveu
seu livro cinco anos antes da assinatura da lei Áurea, no entanto, já lutava pela causa
desde as primeiras leis existentes.
Sabe-se que a introdução da modernidade sempre foi algo confuso e alvo de
críticas, por isso analisar conceitos antigos e contemporâneos simultaneamente
acarreta muitas confusões, e é inevitável que se levante uma cuidadosa consideração
racial através das contribuições trazidas por Nabuco.
Até porque, a proposta de inserção apresentada pelo movimento abolicionista
não se concretizou pós-libertação, o povo negro teve que se reconstituir por meio de
lutas árduas para garantir a sua existência e fazer valer os seus direitos, como um povo
que contribuiu para a construção desse país.
Nabuco (1977) tinha razão, a abolição não era suficiente para resolver o
problema causado pelos anos de escravidão. O reflexo mais evidente deste problema,
o racismo, não desapareceu com abolição da escravidão, pelo contrário se acirrou mais
ainda, formando uma sociedade para brancos que afirma constantemente que vivemos
em uma “democracia racial” ou “paraíso racial”, o que é não dado objetivo, e alimenta o
embrião racista que se cristalizou, naturalizou-se e sedimentou-se.
Assim, para povo negro não faz sentido comemorar o dia 13 de maio de 1888
como o dia da libertação da escravização, já que não houve a tão prometida inserção
social e étnico-racial e a libertação não lhes trouxe mudanças significativas no cenário
social brasileiro. Neste sentido, para a ressignificação de sua identidade cultural, ao
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povo negro faria maior sentido recordar o dia da morte de Zumbi de Palmares20, que se
transformou ao longo da história no dia da consciência negra, e que, a partir das
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, aprovada na lei 10639/2003,
foi inserida no calendário escolar.
Então, ao nosso olhar, a obra, mesmo com suas limitações, oferece
possibilidades de avaliarmos o papel do Estado brasileiro, negligente para com o povo
negro e que, portanto, tem uma dívida histórica com essa população, em que é
necessário desenvolver políticas públicas de reparação dos danos provocados por
exclusão social, cultural e ético-racial, como, por exemplo, as ações afirmativas, que
possam garantir o acesso à inserção social e étnico-racial, a sua identidade, sua autoestima, sua auto-imagem, bem como a sustentação da ressignificação do povo negro
no Brasil. Portanto, somente seremos um país livre se levarmos em consideração a
pluralidade e a diversidade dos povos excluídos, nesse caso da cultura afro-brasileira e
africana.
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MITO DA DEMOCRACIA RACIAL E AUTODECLARAÇÃO RACIAL: UMA ANÁLISE
MARXISTA DO RACISMO NO BRASIL CONTEMPORÂNEO
Gustavo Fagundes21

Resumo
Este artigo tem como objetivo expor como o mito da democracia racial se expressa das
mais variadas formas no cotidiano brasileiro. Utilizando como método de análise o
materialismo histórico dialético, esse artigo apresenta a opressão pela raça como
instrumento intrínseco ao capitalismo e demonstra como o mito da democracia racial
cumpre um papel fundamental para essa opressão interseccional. Mas que, apesar
dessa realidade, negros e negras têm a possibilidade de conseguir romper com o ideal
de branqueamento e assumir sua negritude por meio do processo de autodeclaração
racial.
Palavras-chave: mito da democracia racial; racismo; identidade racial; autodeclaração.

Abstract
This article aims to expose how the myth of racial democracy is expressed in many
different ways in everyday Brazil. Using dialectical historical materialism as a method of
analysis, this article presents the racial oppression as an instrument intrinsic to capitalism
and shows how the myth of racial democracy plays a key role in this intersectional
oppression. But despite this reality, the black men and women have the ability to
overcome the ideal bleaching and take their blackness, with the process of racial selfdeclaration.
Keywords: racial democracy’s myth; racism; racial identity; self-declaration.

Introdução
As discussões das raízes do mito da democracia racial são fundamentais para
compreender o racismo e as nuances da questão social no Brasil. As particularidades
marcadas em um país que atravessou mais de 300 anos sob um regime escravista,
permeado de ideologias a respeito da opressão racial – as quais estão a serviço da
superexploração do proletariado negro – e suas mais diversas variantes, incidem até os
dias atuais na realidade da população negra.
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Foram diversas as teorias racistas cunhadas ao longo da formação social
brasileira. Esse conjunto de elaborações se desenvolveu em diversas ramificações
científicas, sendo no âmbito das ciências sociais ou ciências biológicas. Cumpriu um
amplo leque de funções ao longo da história e serviu aos interesses da elite dominante
em cada época. Por aqui também se expressou a ideia de que o embranquecimento da
população traria desenvolvimento ao país, visão de mundo essa que teve audiência nas
obras de importantes pensadores do século XIX. Nina Rodrigues argumentava que “a
constituição orgânica do negro, modelado pelo habitat físico e moral em que se
desenvolveu, não comporta uma adaptação à civilização das raças superiores, produtos
de maiores físicos e culturais diferentes” (RODRIGUES, 2010, p. 289). Enquanto Silvio
Romero defendia que, através da seleção natural, as características das raças inferiores
desapareceriam (CARNEIRO, 1999).
Ao alinhar o desenvolvimento da nação à eliminação do povo negro, Nina
Rodrigues e Silvio Romero, forjaram as bases da marginal inclusão dos negros e negras
no mercado de trabalho e na vida social e econômica do país.
Dessa forma, é visível a combinação da exploração capitalista e a ideologia
racista no mesmo processo, fundamental para a formação do capitalismo industrial no
Brasil. Entretanto, as inúmeras tentativas da elite brasileira de embranquecimento da
população não surtiram o efeito esperado e a questão racial exigiu novas ideologias
para dar conta de tal problema, daí surge o mito da democracia racial.
Clóvis Moura afirma:

Na sociedade abrangente (capitalista) a filosofia de uma “democracia
racial (que conserva e preserva os valores discriminatórios do
dominador no nível de relações interétnicas) se apresentaria como a
filosofia vitoriosa e, com isto, teríamos a unidade orgânica da
sociedade brasileira e uma nação civilizada, ocidental, cristã, branca e
capitalista. No entanto, o que significaria concretamente esta
conclusão?
Basicamente, manter a sujeição de classes, segmentos e grupos
dominados e discriminado. Na sociedade de capitalismo dependente,
que se estabeleceu no Brasil, após a Abolição, necessitou-se de uma
filosofia que desse cobertura ideológica a uma situação de
antagonismo permanente, mascarando-a como sendo uma situação
não-competitiva. Com isto, o aparelho de dominação procuraria manter
os estratos e classes oprimidas no seu devido espaço social e, para
isto, havia necessidade de se neutralizar todos os grupos de
resistência - ideológicos, sociais, culturais, políticos e religiosos - dos
dominados. Como a grande maioria dos explorados no Brasil é
constituída de afro-brasileiros, criou-se, de um lado, a mitologia da
“democracia racial” e, de outro, continuou-se o trabalho de
desarticulação das suas religiões. (MOURA, 1988, p. 55)
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Esse é um debate fundamental e que deve reafirmar a indissolúvel combinação
de raça e classe. Para isso, é essencial analisar e compreender como o mito da
democracia racial se expressa no cotidiano de negros e negras, seus rebatimentos
históricos e como, apesar de todos esses entraves, o povo negro no último período
reafirma sua negritude e cria mecanismos de organização e combate ao racismo e
exploração.

Sobre raça e classe
Segundo a “Carta de Marx a Pavel Annenkov de 28 de dezembro de 1846” no
Arquivo Marxista na Internet: “Escravidão direta é um elemento tão central na
industrialização atual quanto as máquinas, o crédito etc. Sem escravidão não haveria
algodão, sem algodão não haveria indústria moderna.”.
Em “Casa Grande & Senzala”, Gilberto Freyre (2003) parte de uma explicação
cultural e social para o debate racial e não só biológica. O contexto político nacional
buscava consolidar uma ideologia populista, que continha o discurso da negação das
contradições da sociedade brasileira, de como o país superou os conflitos raciais de
forma humanizada e que as questões agora existentes eram frutos de causalidades
sociais. O esforço em negar a herança e as práticas racistas era tanto, que a teoria de
Freyre legitimava o estupro a fim de confirmar sua tese de democracia racial:

O intercurso sexual de brancos dos melhores estoques – inclusive
eclesiásticos, sem dúvida nenhuma, dos elementos mais eugênicos na
formação brasileira – com escravas negras e mulatas foi formidável.
Resultou daí grossa multidão de filhos ilegítimos – mulatinhos criados
com a prole legítima, dentro do liberal patriarcalismo das casasgrandes; outros à sombra dos engenhos de frades; ou então nas
“rodas” e orfanatos (...) O grande problema da colonização portuguesa
no Brasil – o de gente – fez que entre nós se atenuassem escrúpulos
contra irregularidades de moral ou de conduta. Talvez em parte
nenhum país católico tenha até hoje os filhos ilegítimos,
particularmente os de padre, recebido tratamento tão doce; ou crescido
em circunstâncias tão favoráveis (FREYRE, 2003, p. 531)

A obra de Freyre cumpriu de forma exemplar sua tarefa de mostrar a
transformação da branquitude como um ideal e símbolo da prosperidade. Aliado a toda
trajetória de coisificação e animalização pela qual o povo negro passou através dos
séculos de escravidão causou danos nefastos à consciência negra. Tanto a negação de
sua negritude quanto a separação dos mestiços (terminologias como mulato e moreno)
estão presentes nas mais diversas argumentações utilizadas pela elite brasileira para
afirmar que não existe racismo em nosso país.
Nas “Teses sobre a questão negra” aprovadas no IV Congresso da III
Internacional Comunista ocorrido em 1922, é possível observar a relevância do debate
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entre marxistas revolucionários da época sobre a questão racial e que a superação do
racismo estava aliada à tarefa de superação do capitalismo, algo que é fundamental
para aliar a luta contra a opressão racial ao combate à exploração.

A história dos negros americanos preparou-os para desempenhar um
papel importante na luta de libertação de toda a raça Africana. Há 300
anos, os negros Americanos foram arrancados da sua terra natal
Africana, transportados para a América em navios negreiros e, em
condições indescritivelmente cruéis, vendidos como escravos. Por 250
anos, eles foram tratados como gado humano, sob o chicote do feitor
Americano. O seu trabalho limpou as florestas, construiu as estradas,
cultivou o algodão, construiu as ferrovias nas quais repousa a riqueza
da aristocracia do sul dos EUA. A recompensa para seu trabalho era o
analfabetismo, a pobreza e a degradação. Os negros não eram
escravos dóceis; a sua história é cheia de revoltas, rebeliões, e uma
luta clandestina pela liberdade, mas todos os seus esforços para se
libertarem foram violentamente reprimidos. Eles foram torturados,
enquanto a imprensa burguesa justificava a sua escravidão. Quando a
escravidão se tornou num obstáculo que impede o desenvolvimento
pleno e irrestrito da América para o capitalismo, quando esta
escravidão entrou em conflito com a escravidão do trabalho
assalariado, ela teve que ceder. [...] O sangue, suor e lágrimas dos
"emancipados" negros ajudaram a construir o capitalismo Americano,
e quando o país, que agora se tornou uma potência mundial, foi
inevitavelmente puxado para a [primeira] Guerra Mundial, os negros
Americanos ganharam igualdade de direitos com os brancos... para
matar e para morrer pela "democracia". Quatrocentos mil proletários de
cor foram recrutados para o exército Americano e organizados em
regimentos especiais. Estes soldados negros mal tinham retornado do
banho de sangue da guerra antes de serem confrontados com a
perseguição racial, linchamentos, assassinatos, a negação dos
direitos, a discriminação e desprezo geral. Eles lutaram, mas pagaram
caro pela tentativa de fazer valer os seus direitos humanos. A
perseguição de negros tornou-se ainda mais difundida do que antes da
guerra, e os negros mais uma vez aprenderam a "conhecer o seu lugar”

E completa:
A Internacional Comunista representa os trabalhadores e camponeses
revolucionários de todo o mundo na sua luta contra o poder do
imperialismo — não é apenas uma organização dos trabalhadores
escravizados brancos da Europa e da América, mas é também uma
organização dos povos oprimidos não-brancos do mundo, que assim
incentivam e apoiam as organizações internacionais dos negros na sua
luta contra o inimigo comum.
A questão negra tornou-se parte integrante da revolução mundial. [...]
Portanto, o IV Congresso dá aos comunistas a responsabilidade
especial de vigiar de perto a aplicação das "Teses sobre a questão
colonial" à situação dos negros.

Em meio a esse turbilhão de exploração e discriminação se encontra a juventude
negra, a qual na infância aprende com os dicionários que negro é sinônimo de “triste;
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funesto; escravo; homem que trabalha muito” (BUENO, 1996, p. 452) ou "sombrio;
lúgubre" (FERREIRA, 2005, p. 576). É enorme a influência na consciência negra. Nisso,
reside o início da negação racial, na qual crianças negras buscam, a todo custo, o ideal
de branquitude e a fuga da sua negritude.
São inúmeras as formas como o racismo se expressa no cotidiano dessa
juventude: vão desde a perseguição pelos seguranças nos shoppings, olhares tortos
nas ruas e taxis que não param, até uma das marcas mais nocivas, o genocídio da
juventude negra. Essas são variações de uma mesma lógica: a ideologia racista
construída ao longo dos séculos de opressão racial.
As formas nada sutis em que o racismo se expressa no cotidiano causam tanta
devastação na vida dos jovens como quando ocorrem casos explícitos de discriminação
racial, como, por exemplo, a negativa em inúmeras entrevistas de emprego e os
malabarismos utilizados para o não acesso do negro a cargos superiores no mercado
de trabalho formal. Ou ainda a mulher negra observada com ótica de exacerbada
sexualização e outras tantas argumentações para justificar a maior presença das negras
nos serviços domésticos.
A discriminação racial alcança inúmeras dimensões com capilaridade em todos
os setores da sociedade e avança pelas formas mais variadas. Em pesquisa realizada
pelo LAESER (Laboratório de Análises Econômicas, Históricas, Sociais e Estatísticas
das Relações Raciais) em 2014, do Instituto de Economia da UFRJ, verifica-se que a
participação negra entre os médicos representa somente 17,6% e aumenta para 70,2%
quando são analisados os catadores de lixo e de material reciclável. Entre advogados e
juristas o número é de 22,7%, porém entre os porteiros e zeladores atinge a marca de
63,3%.
Segundo a Pesquisa Mensal de Emprego (PME), do IBGE, em 2013, um
trabalhador negro no Brasil ganhava, em média, R$1.374,79, ou seja, 57,4% daquilo
que era pago para um branco (R$ 2.396,74). Para as mulheres negras a diferença é
ainda maior, pois o racismo quando combinado com o machismo, traz efeitos ainda mais
drásticos, fazendo com que, naquele ano, a média salarial das mulheres negras não
chegasse a 40% do que era pago aos homens brancos.
A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE, divulgada em 2015,
mostra que 57% dos jovens entre 18 e 24 anos se autodeclaram negros e representam
cerca de 42% dos estudantes do nível superior. Porém, o avanço na inserção dos jovens
negros nos estágios mais avançados da educação ainda parte de uma lógica desigual,
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pois o crescimento no acesso ao ensino superior público é inferior aos avanços no
ensino privado.
Um dos traços mais profundos do racismo no Brasil é expresso no genocídio da
juventude negra. Em estudo realizado pelo IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) em 2013, foi confirmado que um adolescente negro tem 3,7 vezes mais
chances de ser vítima de homicídio se comparado a um adolescente branco.
A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) da Violência contra Jovens Negros,
realizada em 2015, concluiu em seu relatório final que existe um genocídio simbólico
em nosso país. Apontou o jovem negro, de baixa escolaridade e morador da periferia
como o perfil principal dos homicídios entre os brasileiros de 15 a 29 anos.
O relatório final também expõe a opinião sobre o caráter dos autos de resistência:
O auto de resistência significa a produção de um documento oficial que
pressupõe a morte em questão como decorrente da resistência à
autoridade policial, como se tivesse havido confronto, como se o agente
de Estado que efetuou o disparo o tivesse realizado para se defender.
O que nem sempre é corroborado por evidências. (BRASIL, 2015, p.
70)

Utilizando o ano de 2011 como base, os números do Sistema de Informação de
Mortalidade do Ministério da Saúde (SIM/Datasus) mostram que mais da metade dos
52 mil mortos por homicídios eram jovens, dos quais 71,44% negros.
O Mapa da Violência de 2014, produzido pela Unesco – braço da Organização
das Nações Unidas (ONU) para a educação, a ciência e a cultura – traz à tona números
que confirmam a caótica situação dos jovens negros no Brasil. Entre 2002 e 2012, os
homicídios de brancos tiveram queda de 24,8% e de negros cresceram 38,7%. O
número de vítimas entre os jovens negros aumentou em 32,4% e o de jovens brancos
diminuiu em 32,3%. Um aumento de 111% na vitimização de jovens negros
(WAISELFISZ, 2014). Essas estatísticas confirmam o genocídio que a juventude negra
sofre no Brasil.

Autodeclaração racial
O processo de aumento da consciência e identidade raciais vem em uma
crescente nos últimos anos. Os reflexos vão desde a reorganização do movimento negro
e maior força das pautas raciais nos movimentos sociais, como também na volta do
black power e dos crespos nas ruas e todo um conjunto de aspectos culturais da
população negra.
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O Censo de 2010 (dados do IBGE) mostra que pela primeira vez desde 1870 o
Brasil tem uma maioria de não-brancos, aproximadamente 52%. Um dado que é
fundamental para observar como o mito da democracia racial contaminou a sociedade
brasileira. No Censo de 1980, a população, ao ser questionada sobre sua cor se
autodefiniu, o que gerou um absurdo leque com mais de 150 cores, surgindo respostas
que traziam cores como as seguintes: “acastanhada, alva escura, alva rosada, amarela
queimada, azul, baiano, bem clara, branca morena, bem morena, branca queimada,
branca suja, bronzeada, café com leite (...)” (MOURA, 1988, p. 63)
Apesar do aspecto positivo que o Censo de 2010 supracitado demonstrou, o
mesmo também expressa o forte peso da ideologia racista. De forma diferente, mas com
semelhante conteúdo ideológico revelado pelo Censo de 1980. Em 2010, somente 7%
entre os “não-brancos” se declararam negros e os demais optaram pela definição de
pardo, que é visto como o meio termo entre os extremos de superioridade e inferioridade
(SILVA, 2016).

O que significa isto em um país que se diz uma democracia racial?
Significa que, por mecanismos alienadores, a ideologia da elite
dominadora introjetou em vastas camadas de não-brancos os seus
valores fundamentais. Significa, também, que a nossa realidade étnica,
ao contrário do que se diz, não iguala pela miscigenação, mas, pelo
contrário, diferencia, hierarquiza e inferioriza socialmente, de tal
maneira que esses não-brancos procuram criar uma realidade
simbólica onde se refugiam, tentando escapar da inferiorização que a
sua cor expressa nesse tipo de sociedade. (MOURA, 1988, p. 63)

O fato é que o ideal de branqueamento ainda é forte em todo país e faz parte do
cotidiano da vida de toda população. E, quanto a isso, Clóvis Moura definiu:
O sistema classificatório que o colonizador português impôs criou a
categoria de “mulato” que entra como dobradiça amortecedora dessa
consciência. O mulato é diferente do negro por ser mais claro e passa
a se considerar, assimilando a ideologia étnica do dominador, a servir
de anteparo contra essa tomada de consciência geral do segmento
explorado/discriminado. (ibid., p. 70)

Portanto, definir quem é negro e quem não é a partir de uma discussão sobre
paleta de cores serve a uma divisão entre os negros de pele escura e negros de pele
clara. Distanciar o pardo do nível de consciência racial para assumir sua negritude é
fazer com que ele se identifique cada vez mais com a ideologia que faz com que ele
seja também explorado e discriminado (SILVA, 2016).

62

O Brasil é um país mestiço, biológica e culturalmente. (...). No contexto
da mestiçagem, ser negro possui vários significados, que resultam da
escolha da identidade racial que tem a ancestralidade africana como
origem (afrodescendente). Ou seja, ser negro, é, essencialmente, um
posicionamento político, onde se assume a identidade racial negra.
Identidade racial/étnica é o sentimento de pertencimento a um grupo
racial ou étnico, decorrente de construção social, cultural e política. Ou
seja, tem a ver com a história de vida (socialização/educação) e a
consciência adquirida diante das prescrições sociais raciais ou étnicas,
racistas ou não, de uma dada cultura. Assumir a identidade racial negra
é um processo extremamente difícil e doloroso, considerando-se que
os modelos “bons”, “positivos” e de “sucesso” de identidades negras
não são muitos e pouco divulgados e o respeito à diferença em meio à
diversidade raciais/étnicas inexiste. (OLIVEIRA, 2004, p. 1)

Por isso, o ato político da autodeclaração de um negro com o fenótipo sem traços
marcantes é fundamental. Significa ir contra toda ideologia racista em que esse
indivíduo esteve imerso. Desalienar-se é um processo difícil e muito doloroso. Assumir
a identidade de algo que por anos teve, inclusive, sua humanidade negada é um passo
à frente na consciência negra.
A preocupação da elite branca dominante quando negros e negras recusam o
“ideal de branquitude”, assumem-se com maior força e identificação, independente das
características fenotípicas, é enorme. Afinal, causam um acirramento cada vez maior da
luta de classes ao confrontar-se com o fenômeno de acomodação social (fruto e função
do mito da democracia racial).

Conclusões
Ressalta-se que, diferente do que é difundido pela ideologia racista e fruto do
“mito da democracia racial”, a opressão aos negros é corrente também entre os setores
com melhores condições de vida e trabalho. Ainda que em proporções diferentes, tal
ocorrência possui princípios semelhantes. No Brasil, não ocorreu o processo de
formação de uma burguesia negra. A ascensão social dos negros esbarra no contexto
histórico da inserção do país no capitalismo moderno, pois estes vivem a situação de
opressão racial e exploração de classe, o que provoca uma relação desigual e
combinada frente aos trabalhadores brancos.
As mulheres negras lutam contra o espectro de sexualização, que insiste em
transferir a elas o estigma de servir somente para serviços domésticos e relações
sexuais, e, com isso, unificam a luta contra o racismo e machismo. Estes, combinados,
provocam uma opressão ampliada e atingem de forma nefasta a vida dessas mulheres.
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Vem sendo formada toda uma geração de negros e negras que se inspira em
Zumbi, Luiz Gama, Dandara, Luiza Mahin, João Candido e tantos outros. Jovens
conscientes da sua negritude e ancestralidade.
O enfrentamento ao racismo ganhou centralidade nas pautas dos movimentos
sociais e a reorganização do movimento negro é um processo bastante progressivo.
Não é mais possível que o espaço destinado aos negros seja de coadjuvante. Para a
reivindicação por mais direitos e em defesa dos direitos para a classe trabalhadora ser
consequente é preciso que a discussão racial atravesse todos os temas com
transversalidade.
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CAROLINA MARIA DE JESUS: UMA ESCRITORA PROVÁVEL

Jéssica Santos da Silva 22

Resumo
O presente artigo é parte de uma pesquisa de iniciação científica de modalidade
bibliográfica, e tem por objetivo analisar a crítica em torno da obra Quarto de Despejo:
Diário de Uma Favelada, da escritora Carolina Maria de Jesus (1914 -1977), publicada
no ano de 1961. A análise pretende observar aspectos como a exotificação da obra e
da autora na crítica literária por essa ser uma mulher negra oriunda dos quartos de
despejo e constatar através da riqueza de recursos literários presentes na obra a
necessidade de Carolina como escritora.
Palavras-chave: Literatura; Gênero; Raça; Classe; Carolina Maria de Jesus.

Abstract
This article is part of a scientific initiation research in a bibliographic modality, and the
objective is analyzing the criticism about the book Quarto de Despejo: Diário de Uma
Favelada, by the writer Carolina Maria de Jesus (1914-1977), published in the year of
1961. The analysis intends to observe aspects like the exotification of the work and the
author in the literary critic for being a black woman coming from the eviction rooms and
to verify through the wealth of literary resources present in the work how Carolina is
needed in the literature scenary.
Key-words: Literature, Gender; Race; Class; Carolina Maria de Jesus.

A obra inaugural de Carolina, Quarto de despejo, publicado em 1960, rendeu
muita notoriedade e reconhecimento à escritora. Lançada no mesmo ano do livro de
Jorge Amado e da obra de Sartre, Furacão sobre Cuba, no Brasil, vendeu mais que o
escritor Francês, já consagrado.
No entanto, boa parte dessa fama se deu por conta de uma espécie de
exotificação da favela e da figura de Carolina. Toda a atenção em torno de Quarto de
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despejo não aconteceu necessariamente pelo o que consideravam como literário ou
pela valorização do ofício de Carolina como escritora. Como poderá ser observado no
decorrer do artigo, a crítica literária em torno do Quarto de Despejo se divide em duas:
os que não veem nenhum valor literário na obra e os que diminuem sua pertinência com
base em críticas pessoais à autora. Ambos os grupos acabam servindo para os mesmos
fins: exotificar, pessoalizar e essencializar a pessoa de Carolina, já que a crítica em
relação à Quarto de despejo acaba por ser uma crítica à escritora.
Em abril de 2017 a Academia carioca de Letras promoveu uma homenagem a
Carolina de Jesus. Na ocasião, o professor de Literatura Ivan Cavalcanti Proença
afirmou que “a obra de Carolina Maria de Jesus tinha mais características de um diário
e que, o diário que não é ficcional, não carrega literatura” (PROENÇA, 2017).
Posto isso, podemos constatar que Ivan se encaixa no grupo dos que não veem
valor literário na obra de Carolina. Não vê valor literário em sua obra, mas mesmo assim
participou de um evento que homenageia a escritora, o que nos leva a pensar que essa
atenção toda se dá pelo fato de a autora ter morado na favela, escrito um livro de grande
repercussão e ser uma mulher fora dos padrões estéticos físicos dos que comumente
conhecemos como escritores do cânone literário: branco e masculino. Temos então um
exemplo da exotificação em relação a Carolina, sua obra e à favela.
O diário de Carolina tem traços autobiográficos, porém, configura-se como
ficção. O fato de a personagem principal ter o mesmo nome da autora e carregar as
mesmas experiências não exclui o caráter de ficção em sua obra. No artigo Autoficção
e literatura contemporânea, Luciene de Azevedo (2008) propõe uma discussão sobre
autoficção a partir do diálogo entre autobiografia e ficção:
Se concordamos, então, que autobiografia e ficção compartilham
fronteiras discursivas e que o elemento de interseção é o “eu”, diríamos
que a autoficção atua com base na expectativa de representação de
um “eu” sempre cambiante em que as próprias fronteiras parecem
rasuradas. Ao invés da relativa estabilidade de imagens ficcionais,
se naturalizam em nossa vivência do cotidiano e, em troca,
experiências cotidianas se metamorfoseiam em manifestaç ões
ficcionais (Idem, 2008, p. 38).

Quarto de despejo apresenta literariedade, portanto é ficcional. Pensar que a
autora acidentalmente criou imagens ao pensar em outras possibilidades de lugares em
suas imaginações “As horas que sou feliz é quando estou residindo nos castelos
imaginários” (JESUS, 2014, p. 60), deu cor à fome que sentia descrevendo-a como
amarela, deu movimento ao sol “Quando despertei o astro rei deslisava no espaço”
(JESUS, 2014, p. 110), é ignorar a literariedade da obra e subestimar a autora.
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Encontramos informações dentro do próprio livro que reafirma que Carolina sabia
exatamente o que estava fazendo. Carolina era uma assídua leitora de literatura “Li um
conto” (JESUS, 2014, p. 12), então se ela lia, aprendeu como outros autores, inclusive
Graciliano Ramos que não tinha certificação de graduação do ensino superior, tal qual
Carolina, a utilizar de recursos retóricos como um vasto arsenal de figuras de linguagem
para a construção de uma obra literária.
A escrita de Carolina com alguns desvios da norma culta gramatical é um dos
principais motivos usados para embasar afirmações como: “Se essa mulher escreve,
qualquer um pode escrever” (PROENÇA, 2017). Mas há também o fato de que a autora
não romantiza a favela, o sofrimento, as opressões, nem a dor da personagem Carolina.
Não há metaforização ao descrever as dificuldades de quem vive no quarto de despejo.
Carolina de Jesus não escreve sobre o outro, e sim com a propriedade de quem
viveu. A filósofa Djamila Ribeiro (2017) em O que é lugar de fala?, traz reflexões feitas
por autoras como Spivak, em seu livro Pode o subalterno falar?, sobre o lugar de silêncio
imposto a determinados grupos sociais, e apesar de reconhecer como importantes os
apontamentos de Spivak “Mas, ao mesmo tempo, Spivak enxerga a necessidade da
tarefa intelectual e política para a mulher.” (RIBEIRO, 2017, p. 74.), faz o
questionamento “No entanto, será que o subalterno nunca rompe o silêncio? “(Idem,
2017, p. 74). E sobre lugar de fala, constata que “Pensar lugar de fala seria romper com
o silêncio instituído para quem foi subalternizado, um movimento no sentido de romper
com a hierarquia, muito bem classificada como Derrida, como violenta.” (RIBEIRO,
2017, p. 90.)
Carolina rompe o silêncio escrevendo sobre temas sensíveis que tem um peso
histórico para determinado grupo social, e dá voz aos que pertencem a esse grupo: os
que vivem na favela, pobres e majoritariamente negros. Discute sobre experiências
traumáticas ocasionadas por eventos históricos perturbadores, como a escravidão no
Brasil, que causaram além de desigualdades sociais – como as descritas no livro –
sofrimento psíquico. É notável, em vários momentos do livro, sensações como a fadiga,
melancolia, nervosismo e sintomas de depressão presentes na vida de Carolina.
Escrever sobre esses traumas não é uma tarefa simples.
Jaime Ginzburg (2000) em Autoritarismo e Literatura: A História como Trauma,
discute sobre violências: “A violência é [...] constitutiva da nossa formação social” (Idem,
2000, p. 45), reflete sobre a problemática das mudanças nas representações literárias
a partir de eventos histórico-sociais que “alteraram profundamente as relações entre os
seres humanos e abalaram a concepção clássica de sujeito” (GINZBURG, 2000, p. 43),
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e defende que o conceito de trauma “permite associar o problema da crise da
representação com a violência do processo histórico” (Idem, 2000, p. 43). Carolina
executou com êxito a difícil tarefa de escrever uma obra que traz em sua estrutura
traumas sociais, transformando assim essa problemática constitutiva da própria forma
do texto “trouxeram a problematização do externo para o interno, atingindo assim a
forma de suas criações” (GINZBURG, 2000, p. 44), e isso exigiu que rompesse com a
maneira tradicional da composição do texto literário.
Ainda no texto citado, afirma
Representar a experiência da catástrofe [...] implica [...] uma renúncia
dos modos convencionais de representação, pois estes seriam
incapazes de preservar a singularidade da experiência e a
perplexidade que deve acompanhá-la. (Idem, 2000, p. 45).

Sobre perplexidade, o autor desenvolve o seguinte pensamento: “A
perplexidade, frequentemente melancólica, nos leva a assegurar a possibilidade de
pensar em um mundo em que a subjetividade está abalada e oprimida” (GINZBURG,
2000, p. 47). Quarto de despejo é um livro que dependendo da sensibilidade e atenção
do leitor, pode causar sensações angustiantes, mas não por ter um discurso emocional,
ao contrário, isso acontece porque nos leva a refletir acerca de temas de violência e
essa reflexão é viabilizada pela maneira que Carolina escreve, escrita essa tão
desqualificada pela crítica. Ele ainda diz que
Na medida em que percebemos como a História é violenta [...] é
acentuada nossa perplexidade [...] Ficamos perplexos porque a
História pesa sobre nós como um trauma, difícil de assimilar, de
compreender e representá-la, considerando sua complexidade, exige
uma atitude de renovação, perante as limitações dos recursos de
linguagem convencionais (Idem, 2000, p. 45).

Fosse escrito de outra maneira, haveria uma enorme probabilidade de Quarto de
despejo ser apenas mais uma obra que apenas viramos as páginas, ou um livro com
uma história inverossímil, mas conforme afirmou a própria escritora: “as misérias são
reais” (JESUS, 2014, p. 46).
Jaime Ginzburg (2011) em seu ensaio Sobre a guerra como problema para os
estudos literários traz para dentro da literatura a discussão que Habermas faz em
Conhecimento e interesse sobre o mito da neutralidade científica, onde ele utiliza da
concepção cartesiana, que é “voltada para a valorização das ideias e com a
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consequências das escolhas” (GINZBURG, 2011, p. 27) para afirmar que “Os interesses
do pesquisador estão diretamente ligados a suas concepções de conhecimento e
ciência” (Idem, 2011, p. 26).
Seguindo essa linha de raciocínio, podemos constatar que a crítica em torno de
Quarto de despejo não deve ser separada do sujeito que a enuncia, das ideologias,
preconceitos e discriminações que esses sujeitos carregam, sendo assim, é possível
pensar que a falta de argumentos plausíveis que justifiquem a alegação de que a obra
inaugural de Carolina de Jesus não compõe elementos literários em sua estética, é
falaciosa e caracteriza-se uma crítica pessoal à autora.
Graciliano Ramos em seu livro Memórias do Cárcere, assim como Carolina em
Quarto de despejo, transformou em literatura, na forma de diário, experiências pessoais.
São dois livros em que a presença do trauma é uma constante na narrativa. Segundo
Ginzburg (2011) “o problema das relações entre guerra e literatura é da maior
atualidade. Os extermínios não cessaram." (Idem, 2011, p. 29), e para publicizar tais
situações de violência se tornou necessário outros vieses que fogem à narrativa do
romance
Diante desse real constituído como trauma, escritores têm se
comportado de diversos modos. [...] Outros caminhos são escolhidos –
testemunhos, cartas, crônicas, diários, autobiografias. Alguns são
construídos de tal modo que nenhuma das categorias conhecidas de
classificação de gêneros literários parece suficiente para descrever sua
fisionomia. (GINZBURG, 2011, p. 29)

Graciliano e Carolina seguiram o mesmo caminho para escreverem suas obras.
Carolina de Jesus se utiliza de temas, recursos literários e linguísticos também
apropriados por outros autores. A autora escreveu sobre depressão assim como Clarice
Lispector. Em Quarto de despejo utilizou da repetição como estratégia para enfatizar
uma mensagem, tal como Carlos Drummond de Andrade em seu poema No meio do
caminho, o que a difere deles é que esses são acadêmicos, brancos e da elite. Mediante
tal explanação, torna-se impossível negar que a crítica que ignora a literariedade em
Quarto de despejo seja racista, classista e misógina.
Em Quarto de despejo percebemos uma gradação: do meio para o final do livro,
a sensação de cansaço em relação à miséria é descrita por Carolina com mais
frequência que no início, visualizamos aí uma gradação ocasionada pela repetição,
ocorre uma seleção de palavras que traduzem massivamente a situação vivencial da
personagem Carolina. Esse é um dos cernes de Quarto de despejo, dessa maneira
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torna-se impossível chegar ao fim da leitura indiferente à realidade apresentada. Isso
só é possível porque Carolina empreendeu instrumentos literários para compor a
narrativa. A repetição é uma técnica recorrente na literatura, no poema No meio do
caminho de Drummond, esse recurso literário é utilizado do início ao fim, mas apenas
Carolina tem sua capacidade como escritora posta em questão.
Dentre os críticos de Carolina, há os que não reconhecem a literariedade de sua
obra por seus preconceitos disfarçados, existem também os que subestimam a autora
de maneira explícita. Joel Rufino dos Santos (2009), ao escrever o livro Carolina Maria
de Jesus: uma escritora improvável, está incluso no grupo dos que explicitam a crítica
negativa diretamente à Carolina de Jesus.
Santos (2009) compara Carolina com Manoel Bandeira e afirma que a principal
distância entre os dois era “Bandeira lera, e assimilara, muitas maneiras poéticas,
Carolina poucas, as que lhe caíram nas mãos. Quase diria, por outros termos, que um
teve biblioteca, a outra não” (SANTOS, 2009, p. 155). Mesmo em meio a tantos afazeres
no dia a dia e em meio à luta no cotidiano para sustentar a si mesma e aos filhos,
Carolina encaixava em seu tempo leituras regulares e praticava a escrita diariamente.
Não teve as mesmas oportunidades que Bandeira, muito menos a mesma ociosidade
do tempo para ler, mas em Quarto de despejo vemos que a autora apreendeu muito de
suas leituras.
Além da variedade de imagens, movimentos e cores criadas para descrever
lugares, sensações, o tempo e o espaço em que se encontrava, utilizando de uma
extensa diversidade de figuras de linguagem, Carolina deixa a mensagem de sua obra
marcada através da repetição, o que para alguns pode soar como recursivo por falta de
criatividade, como o próprio Joel dos Santos (2009) afirmou em relação à Carolina
exatamente nesses termos: “imaginação limitada” (Idem, 2009, p. 155), é na verdade
uma estratégia literária para enfatizar a perspectiva de denúncia em Quarto de despejo.
Santos (2009) profere críticas que desqualificam Carolina também em relação a
sua capacidade de discernimento da realidade política em que estava inserida. Em
várias passagens de seu livro afirma que a escritora era alienada
Tirando a profecia “até 1960 vamos ter revolução”, errada em apenas
quatro anos, Carolina passou em branco por aquilo que estou
chamando de agitação. Lia seus retalhos de jornal, travava suas
discussões na torneira comunitária, quando os mexericos davam
trégua, mas não incorporava, ou incorporava exclusivamente por via
do ademarismo, a luta política que desembocaria na ditadura militar.
Continuou seu ofício como escrevinhadora – pensamentos, notícias da
vizinhança, peças para circo, que mandava os filhos oferecerem -,
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alienada política até o estouro de Quarto de despejo [...] (SANTOS,
2009, p. 38-39).

A opinião do autor é tendenciosa, pois diminui o mérito de Carolina como
escritora ao lhe descrever como escrevinhadora, e falaciosa quando em Quarto de
despejo averiguamos constantemente a presença da crítica ao cenário político da época
“O Brasil precisa ser dirigido por uma pessoa que já passou fome. A fome também é
professora” (JESUS, 2014, p. 29). Carolina, inclusive, cita em vários momentos os
nomes dos que estão no poder e os responsabiliza pelas mazelas sofridas por quem
vive na favela
O que o senhor Juscelino tem de aproveitável é a voz. Parece um sabiá
e a sua voz é agradável aos ouvidos. E agora, o sabiá está residindo
na gaiola de ouro que é o Catete. Cuidado sabiá, para não perder esta
gaiola, porque os gatos quando estão com fome contempla as aves
nas gaiolas. E os favelados são os gatos. Tem fome. (JESUS, 2014, p.
35).

Carolina demonstrou também ter consciência histórica das hierarquias sociais
que colocam esses políticos, em sua maioria brancos, em situação privilegiada “Que
Deus ilumine os brancos para que os pretos sejam feliz” (JESUS, 2014, p. 30). É
incoerente chamar de alienada política alguém que tinha ciência das relações de poder
de maneira tão nítida.
O autor ainda cita o cantor Vianinha para embasar a sua tese sobre a alienação
de Carolina
Enquanto intelectuais, como Vianinha, sonhavam com o triunfo final
dos trabalhadores, sociedade sem pobres e ricos, ela acariciava o seu
sonho, empilhando sacos que venderia no dia seguinte, ou sentada no
capim em frente ao barraco. Não queria um novo mundo, apenas um
“núcleo mais decente (SANTOS, 2009, p. 39).

Esta comparação é desconexa em muitos sentidos, o fato de Vianinha ter sido
branco e da elite, e Carolina de Jesus uma mulher negra e pobre os coloca em lugares
sociais muito distantes. Em Mulheres, raça e classe, Davis (2016) faz uma discussão
sobre a intersecção de capitalismo, racismo e sexismo como opressões sociais que
atravessam as vidas das mulheres negras estadunidenses, e aponta para os contrastes
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históricos vivenciados entre a população branca e negra, focalizando as diferenças
vivenciais entre mulheres negras e mulheres brancas:
Com frequência, racismo e sexismo convergem [...]. Se as mulheres
brancas nunca recorreram ao trabalho doméstico, a menos que
tivessem certeza de não encontrar algo melhor, as mulheres negras
estiveram aprisionadas a essas ocupações até o advento da Segunda
Guerra Mundial (Idem, 2016, p. 102).

Em seu artigo As mulheres negras na construção de uma nova utopia, constatou
que raça indica classe:
É preciso compreender que classe informa a raça. Mas raça, também,
informa a classe. E gênero informa a classe. Raça é a maneira como a
classe é vivida. Da mesma forma que gênero é a maneira como a raça
é vivida. A gente precisa refletir bastante para perceber as intersecções
entre raça, classe e gênero, de forma a perceber que entre essas
categorias existem relações que são mútuas e outras que são cruzadas
(Davis, 1997).

As reflexões feitas por Angela Davis são pertinentes também em relação à
situação no Brasil, já que ainda na atualidade as desigualdades vivenciadas pela
comunidade negra também é uma realidade brasileira. O Brasil é um dos países que
mais concentra a renda do 1% mais rico, é o que foi constatado pela pesquisa feita pela
OXFAM (2017) que gerou o relatório A distância que nos une: um retrato das
desigualdades brasileiras, o relatório ainda traz o dado de que a escolaridade média de
brancos é de nove anos de estudos, enquanto que negros estudam em média 7,4 anos,
e para cada três pessoas com ensino superior, uma é negra.
Tal realidade junto ao ofício de catadora de lixo, que sustentava sozinha seus
três filhos e todas as questões que envolvia ser uma pessoa negra no Brasil na época
em que viveu, fragiliza a comparação de Vianinha com Carolina, pois ambos tinham
realidades distintas. Através de seus relatos, é possível inferir que a difícil jornada diária
de Carolina para sobreviver dificultava a participação ativa em movimentações políticas
como as que Vianinha que era militante comunista atuava, não seria insensato constatar
que em seu cotidiano não lhe restava tempo suficiente para envolver-se
presencialmente em tais manifestações, entretanto, Carolina tinha consciência das
problemáticas sociais e resistia à sua maneira através da escrita, existindo apesar das
adversidades, e ocupando espaços onde sua presença causava incômodo aos que
achavam que seu único lugar era na favela.
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O próprio Joel Rufino (2009) constatou que após a publicação de Quarto de
despejo, Carolina passou a fazer parte de movimentações como as que Vianinha
atuava, ele argumenta que isso se deu por ter conhecido pessoas de sindicatos, do
movimento social e negro. Contudo, não precisar mais se preocupar em sair todos os
dias com medo de não ter o que comer ao final do dia, e ter alguma disponibilidade para
fazer outras coisas além de trabalhar o dia inteiro na rua devido ao conforto que a fama
e venda de livros lhe deu por um tempo, também pode ter sido um fator que contribuiu
para a participação mais ativa no movimento social.
A crítica que desqualifica como escritora e exotifica Carolina de Jesus, também
a essencializa. O título do livro escrito por Santos (2009), Carolina Maria de Jesus: uma
escritora improvável, já anuncia o seu posicionamento em relação à sua concepção do
lugar que, segundo ele, Carolina não deveria ocupar.
O autor subestima Carolina de Jesus ao dizer que a escritora era bovarista
“Carolina tinha, essencialmente, a mesma alma de Emma Bovary”. (SANTOS, 2009, p.
29), insinuando assim, que Carolina não era escritora, o que de fato ela foi. Além de ter
publicado livros, também escreveu peças, poemas e músicas. Carolina não almejava
ser alguém que já não fosse, queria publicar livros e publicou, e apesar de não ter tido
reconhecimento à altura de sua capacidade, através da sua produção, pode-se afirmar,
sem dúvida, que ela era escritora de fato.
Carolina, ainda hoje, é descrita como a escritora da favela. Essa descrição que
quase sempre acompanha o seu nome, a essencializa, pois exclui sua subjetividade e
impõe que “favelada” seja a sua essência, como se morar na favela fosse um fator
constitutivo de sua identidade e a definisse como um todo. Carolina não era “da favela”,
a favela foi apenas um lugar onde ela viveu, um dos lugares. Autores que tinham e tem
formação acadêmica, pertencem à elite, não foram e não são descritos por esses
marcadores e sim como apenas autores, escritores.
A intelectual brasileira Lélia Gonzáles (1984) em Racismo e sexismo na cultura
brasileira, faz apontamentos em relação à naturalização do racismo que se tem no
imaginário popular brasileiro em relação ao lócus social imposto à população negra, em
especial às mulheres negras:
Mulher negra, naturalmente, é cozinheira, faxineira, servente,
trocadora de ônibus ou prostituta. Basta a gente ler jornal, ouvir rádio
e ver televisão. Eles não querem nada. Portanto têm mais é que ser
favelados. (Idem, 1984, p. 226).
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A crítica que insiste sempre em designar à Carolina de Jesus a alcunha de
favelada, torna impossível desvincular tal descrição da questão racial, pois como já
constatado por Davis (2016) sobre o quadro estadunidense, e reafirmado por Gonzáles
(1984) em relação ao contexto brasileiro, raça e classe andam atrelados. Carolina ter
saído da favela não a livra de ser sempre, de certa forma, designada a esse lugar, como
se a escritora não pertencesse aos lugares que passou a frequentar, como se não fosse
possível ser nada além do que acham que ela pode ser: favelada.
Gonzáles (1984), em seu artigo, levanta questionamentos sobre esse lugar
social que insistem em enquadrar a população negra, e conforme foi visto, o lugar que
impõem à Carolina:
Por que vivem dizendo prá gente se por no lugar da gente? Que lugar
é esse? Por que será que o racismo brasileiro tem vergonha de si
mesmo? Por que será que se tem “o preconceito de não ter
preconceito” e ao mesmo tempo se acha natural que o lugar do negro
seja nas favelas, cortiços e alagados? (GONZÁLES, 1984, p. 238) .

Frantz Fanon (2008), um psiquiatra martinicano, analisou em Pele negra,
máscaras brancas, pelo viés da psicanálise, a subjetivação de pessoas negras no
contexto das colônias europeias, o autor encontrou no fenômeno da linguagem uma
maneira de compreender a essência conferida à pessoa de cor, e faz uma discussão
em torno do que é considerado ser um “bom preto”:
Sim, do negro exige-se que seja um bom preto; isso posto, o resto vem
naturalmente. Levá-lo a falar petit-nègre é aprisiona-lo a uma imagem,
embebê-lo, vítima eterna de uma essência, de um aparecer pelo qual
ele não é responsável. (FANON, 2008, p. 47).

Carolina, ao contrário do que lhe foi imposto, não obedecia à imagem de alguém
que não pode escrever, e pelo incômodo causado por ela não ser o que esperavam que
fosse, a autora não foi considerada uma “boa preta”, um modelo de pessoa negra
aceitável e tolerável. É equivocada a opinião de Santos (2009) de que Carolina voltou a
ser pobre apenas por não entender de administração financeira, como ele afirma no
capítulo Queda, pois o sustento de um escritor se dá também pela quantidade de livros
que vende, e para vender é necessário que haja visibilidade. A crítica que visibilizou,
imediatamente também esqueceu Carolina, por essa não corresponder ao lugar imposto
historicamente a ela.
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Em seu livro O que é lugar de fala?, Djamila Ribeiro (2017) cita reflexões feitas
por Grada Kilomba (2012), sobre a ruptura do silêncio imposto historicamente às
pessoas negras. Kilomba (2012) desenvolve seu pensamento sobre esse silêncio
através da máscara de Anastácia:
A máscara, portanto, suscita muitas questões: por que a boca do
sujeito negro deve ser presa? Por que ela ou ele deve ser silenciado?
O que poderia dizer o sujeito negro se sua boca não fosse selada? E o
que o sujeito branco deveria ouvir? Há um medo apreensivo de que,
se o sujeito colonial falar, o colonizador terá que escutar. Ele/ela seria
forçado a um confronto desconfortável com as verdades dos “Outros”.
Verdades que foram negadas, reprimidas e mantidas em silêncio,
como segredos. Eu gosto dessa frase “quieto na medida em que é
forçado a”. Essa é uma expressão das pessoas da Diáspora africana
que anuncia como alguém está prestes a revelar o que se supõe ser
um segredo. Segredos como a escravidão. Segredos como o
colonialismo. Segredos como o racismo. (KILOMBA, apud, RIBEIRO,
2012, p. 20).

Em entrevista à Carta Capital, a escritora Conceição Evaristo também fala sobre
a ruptura do silêncio fazendo analogia à máscara:
Aquela imagem de escrava Anastácia (aponta pra ela), eu tenho dito
muito que a gente sabe falar pelos orifícios da máscara e às vezes a
gente fala com tanta potência que a máscara é estilhaçada. E eu acho
que o estilhaçamento é o símbolo nosso, porque a nossa fala força a
máscara. (EVARISTO, 2017).

E concorda com Lélia Gonzalés (1984) sobre o imaginário brasileiro em relação
às mulheres negras, que reflete na essencialização de autoras negras, como Carolina:
Tudo para as mulheres negras chega de uma forma mais tardia, no
sentido de alcançar tudo o que nos é de direito. É difícil para nós chegar
nesses lugares. E eu fiquei pensando esses dias, quando foi que
Carolina de Jesus aparece? Com mais de 60 anos. E a Jovelina Pérola
Negra? A própria Ivone de Lara, quando ela vai ter mais visibilidade na
mídia? E olha que estamos falando de produtos culturais que, entre
aspas, “são muito mais democráticos”. E a literatura que é uma área
mais do homem branco, apesar do primeiro romance ser de Maria
Firmina dos Reis, uma mulher negra, as mulheres negras vão chegar
muito mais tarde. Essa longa espera tem muito a ver com esse
imaginário que se faz da mulher negra, que a mulher negra samba
muito bem, dança, canta, cozinha, [...], cuida do corpo do outro, da
casa da madame, dos filhos da madame. Mas reconhecer que as
mulheres negras são intelectuais em vários campos do pensamento,
produzem artes em várias modalidades, o imaginário brasileiro pelo
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racismo não concebe. Para uma mulher negra ser escritora, é preciso
fazer muito carnaval primeiro. (EVARISTO, 2017)

Foi após a publicação do livro Casa de alvenaria, que a popularidade de Carolina
entrou em decadência, nesse, ela já não era mais a moradora da favela, falando dos
problemas dos favelados. Em seu segundo livro a autora fala a partir do lugar que
passou a ocupar, e o que foi escrito pela autora incomodou a elite, pois da casa de
alvenaria Carolina criticou a burguesia.
No texto Carolina Maria de Jesus: a mídia racista e a literatura no “quarto de
despejo”, publicado no site Blogueiras Negras, Luma Oliveira escreve sobre a
invisibilização da mídia em relação à Carolina, por ela não corresponder ao que se
espera de uma mulher negra que morava na favela, e cita um trecho do livro Muito bem,
Carolina!, uma biografia da autora escrita por Castro e Machado (2007):
Carolina não corresponde aos estereótipos e sempre surpreende.
Negra, espera-se que seja humilde, mas não é. Mulher, espera-se que
seja submissa, mas não é. Semi-analfabeta, espera-se que seja
ignorante, mas não é. E não sendo o que se espera dela, é rejeitada
como pessoa da sociedade e incompreendida como escritora.
(CASTRO; MACHADO, apud, OLIVEIRA, 2007, p. 77) .

Além de discorrer sobre os processos que levam à imposição da essencialização
do negro, e através da psicanálise analisar de que forma muitas vezes as pessoas
negras dentro do contexto das colônias europeias e nos países africanos, interiorizavam
a condição em que foram colocados pelo eurocentrismo, Fanon (2008) também afirma
que o negro resiste à imposição
“Compreende-se, depois de tudo o que foi dito, que a primeira reação
do negro seja a de dizer não àqueles que tentam defini-lo.
Compreende-se que a primeira ação do negro seja uma reação [...]”.
(FANON, 2008, p. 48).

A crítica em torno de Quarto de despejo foi desfocada da obra e pessoalizada
em Carolina, a autora foi exotificada e é essencializada ainda na atualidade. Contudo,
apesar das tentativas de enquadrá-la em um modelo correto de como acham que deve
ser uma autora, de como ela deveria ter escrito e do lugar que, segundo a crítica, fazia
parte de sua essência e identidade, Carolina resgata sua humanidade das lógicas
coloniais do racismo, sexismo e do preconceito por meio de sua escrita, e da sua
presença por ter ocupado espaços que diziam não lhe pertencer, mostrando que não só
pode o subalterno falar, como também se posicionar, pautar-se, escrever e transformar
em literatura.
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A REPRESENTAÇÃO DO CABELO EM “O MUNDO NO BLACK POWER DE TAYÓ”

Leandro Passos 23
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Resumo
Este artigo objetiva refletir a negritude e a identidade positiva afro-brasileira por meio da
obra literária “O mundo no Black Power de Tayó” (2013) de Kiusam de Oliveira.
Inicialmente, serão feitas determinadas considerações sobre as Leis 10.639/03 e
11.645/08 no que dizem respeito à obrigatoriedade de estudos de História e Cultura
Africana e Afro-brasileira nos currículos escolares. Para a análise da obra foram
utilizados os estudos de Gomes (1997, 2006, 2010 e 2011), de Silva (2011) e de
Munanga (1990, 2004 e 2006).
Palavras-chave: negritude; literatura infanto-juvenil; ancestralidade; relações étnicoraciais, Lei 10.639.

Abstract
This article aims to reflect on blackness and positive Afro-Brazilian identity through “O
mundo no Black Power de Tayó” (2013) by Kiusam de Oliveira. Firstly, some
considerations will be made on Laws 10.639/03 and 11.645/08, regarding the mandatory
study of African and Afro-Brazilian History and Culture in school curricula. The theoretical
framework which underpins our analysis of the literary work is based on authors such as
Gomes (1997, 2006, 2010 and 2011), Silva (2011) and Munanga (1990, 2004 and 2006).
Keywords: blackness; children and adolescent’s literature; ancestry; ethnic-racial
relations; Law number 10.639.
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Para garantir o exercício de direitos e construir novas ações inclusivas que
fortaleçam políticas de formação, valorizando a riqueza da diversidade étnico-racial e
cultural existentes no Brasil, a aprovação da Lei 10.639 de 2003 apresentou a
obrigatoriedade dos estudos sobre História e Cultura Afro-brasileira e da África nos
currículos escolares na Educação Básica do Ensino Fundamental e Médio.
Em 2008, a Lei 11.645, por sua vez, complementou a inserção no currículo dos
conteúdos sobre História e Cultura dos povos indígenas. Nesse sentido, a educação
exerce um papel fundamental na desconstrução de preconceitos e estereótipos
negativos, uma vez que essa, acrescida da valorização das diferenças, torna mais eficaz
o (re)conhecimento de diversas formas de ser, viver, compreender e explicar o mundo.
Nesse locus educacional, processos identitários são edificados e o debate sobre a
cultura é construído; ação que deve, aliás, ser realizada já na mais tenra idade em que
atuam, também, educadores.
O desafio da formação da prática docente reflexiva e as construções de
identidade e valorização étnica e racial apresentam-se permeados de conflitos e
negociações entre aqueles que são dessemelhantes, ou não. Por isso, neste artigo,
objetiva-se refletir como o cabelo crespo, pejorativamente chamado por não negros e
não afrodescendentes de ruim, está, esteticamente, poetizado na obra literária “O
mundo no Black Power de Tayó” (2013), da escritora Kiusam de Oliveira.
Nas considerações de Gomes e Silva (2011, p. 7), em “Experiência étnicoculturais para formação de professores”, a diferença como constituinte da subjetividade
e o processo de humanização “[...] torna-se uma forte dimensão da relação pedagógica,
dos currículos e de todos os processos formadores e deformadores dos quais todos nós
participamos”. Segundo Silva (2011, p.38), em “Identidade e Diferença: a perspectiva
dos Estudos Culturais”, “Na nação brasileira, desigualdades, notadamente étnico-racial,
têm sido tacitamente aceitas e fortalecidas, ao longo dos séculos, na construção do
projeto de sociedade [...]”.
Assim, interesses e necessidades de diferentes grupos sociais e étnico-raciais
se cruzam e se entrecruzam, preponderando os que têm poder de influir nas decisões
políticas e ficando esquecidos ou sendo desqualificados os demais. Esses, para ter
garantias de serem contemplados, precisam das políticas públicas do Estado, reforça a
autora. Logo, por força desses dispositivos legais, o currículo deve incorporar a luta dos
negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e
política pertinentes à História do Brasil.
Em 2004, o Conselho Nacional de Educação instituiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
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Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2004). Desde então, a questão da cultura
africana e afrodescendente tornou-se objeto de debates e discussões no interior da
escola básica até a universidade, e um dos pontos que motiva educadores e
pesquisadores é a questão de como abordar de maneira significativa e positiva tais
conteúdos sem que o material didático e a didática docente sejam preconceituosos ou
depreciem a cultura afro-brasileira, valorizando, assim, a negritude.
Logo, no âmago desse cenário nacional e prudente diante às reivindicações do
Movimento Negro ao longo do século XX por uma educação não eurocêntrica e
antirracista e as determinações da Lei nº 10.639/03, o Conselho Nacional de Educação
formulou uma política curricular para educar para as relações étnico-raciais, a partir do
“reconhecimento e valorização da participação decisiva dos africanos e seus
descendentes na construção da nação brasileira, do respeito e divulgação de sua cultura
e história” (SILVA, 2011, p.30).
Percebe-se, portanto, na breve disposição das leis acima referidas e dos
posicionamentos críticos, a oferta de uma Educação, do básico ao superior, que valorize
a relação étnico-racial, de modo a garantir uma política educacional e curricular voltada
para a diversidade cultural, isto é, de uma educação para as relações étnico-raciais que
possibilitem mudanças significativas e permanentes em toda estrutura simbólica em que
os princípios essenciais estejam presentes nas instituições educacionais, logo políticas
contrárias à hegemonia, ao currículo eurocêntrico e ao mito da democracia racial.
Neste sentido, Gomes (1997), em “A contribuição dos negros para o pensamento
educacional brasileiro” explica o questionamento das políticas homogeneizadoras e a
necessidade de se repensar a estrutura excludente da escola para que se possa garantir
o acesso e a permanência à população excluída, com êxito frente ao eurocentrismo
curricular:
Pensar a educação brasileira do ponto de vista do povo negro é
compreender que o processo de exclusão deste segmento étnico/racial
não acontece somente em nível ideológico, que se faz notar na
reprodução de estereótipos racistas nos livros didáticos, na baixa
expectativa do professor em relação ao aluno negro, na veiculação de
teorias racistas, na folclorização da cultura negra, mas também na
existência de um sistema de ensino pautado em uma estrutura rígida e
excludente que representa campo fértil para a repetência e a evasão.
(ibid., 24)

Desse modo, a diversidade cultural dos povos brasileiros precisa ser refletida e
discutida simultaneamente com outras culturas, não mais um em detrimento e
apagamento sócio histórico e cultural de outro. Estes são, pois, os fundamentos que
norteiam a proposta deste artigo.
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Convém ainda destacar que a literatura voltada para crianças e jovens retomam
as lendas e os contos, os quais retomam mitos primordiais, já não mais vistos apenas
como simples histórias absurdas, pois os estudiosos os entendem como instrumentos
singulares para compreender o homem, os povos e cada sociedade em que estejam
presentes. Essas formas simples no conceito de Jolles (1976), em “Formas simples”,
tratam-se de um conjunto de narrativas que se valem de recursos simbólicos e culturais
para expressar seus conteúdos.
Ford (1999), em “O herói com rosto africano – Mitos da África”, observa que
[...] a literatura não recebe bem a mitologia africana. Os mitologistas
ocidentais, inclusive o falecido Joseph Campbell, escrevem pouco e
quase sempre com zombaria sobre a mitologia africana, rebaixando as
contribuições africanas ao nível das lendas populares, em lugar de
colocá-las no patamar das mitologias superiores, reservado para as
culturas orientais e ocidentais. (ibid., p. 9-10)

Além disso, os gêneros textuais orais, matrizes dessas formas simples, e
escritos, produtos reelaborados por sujeitos escritores, “são produtos histórico-sociais
de grande heterogeneidade, em função dos interesses e condições de funcionamento
das formações sociais”, como pontua Costa (2012, p. 23) no “Dicionário de gêneros
textuais”. Dessa forma, é fundamental que se leve em consideração a cultura do povo
africano e afro-brasileiro a fim de se evitarem leituras equivocadas destes textos.
Nesse sentido, Kabengele Munanga (2004) explica, em “Dimensão Estética na
Arte Negro-Africana Tradicional”, que uma arte não se constrói no vazio, uma vez que
mergulha sempre suas raízes na vida profunda das sociedades. Ou seja, por meio de
sua arte, uma sociedade projeta a concepção global de sua existência por um conjunto
de símbolos que expressam a vida dessa sociedade em todas suas dimensões: estética,
estrutura social, econômica, política, religiosa, etc. Percebe-se, nessas observações do
antropólogo, a importância da cultura de um povo na prática docente, na formação de
professores e, principalmente, no currículo.
Ainda conforme Munanga (2004), quando se observa a arte negro-africana embora nela estejam presentes todas as dimensões - nota-se que a dimensão religiosa
ocupa um espaço de destaque pelo fato do fenômeno religioso permear as outras
dimensões da vida, como a política, a economia, a organização social, etc. e até a lúdica.
Fato que levou a maioria dos estudiosos ocidentais a reduzir a compreensão da arte
africana somente ao estudo do mecanismo religioso. Uma visão sem dúvida
reducionista e caricatural da arte negro-africana cuja complexidade vai além do
religioso. Essa é, pois, a perspectiva do presente trabalho: pensar e refletir a cultura
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africana e afro-brasileira além dos aspectos religiosos, ou seja, estéticos, poéticos
literários e culturais na obra da escritora Kiusam de Oliveira.
Em “O mundo no Black Power de Tayó”, a ancestralidade e os mitos yorubás
são retomados a fim de não apenas empoderar o leitor negro e informar o não negro,
mas também orientar sobre as questões apontadas por Munanga (2004), tendo em vista
que a simbologia africana não é distorcida. Silva (2008), em “Racismo em livros
didáticos – Estudo sobre negros e brancos em livros de Língua Portuguesa”, em seus
estudos, explica o termo “novo racismo” utilizado para caracterizar a passagem de um
racismo universalista, de inferiorização biológica, para um racismo diferencialista,
focado na cultura.
Ora, por que os mitos greco-latinos ou mesmo os nórdicos são bem vistos e bem
aceitos, enquanto os africanos, afro-brasileiros e mesmo os indígenas são
estigmatizados? Constante em práticas educativas já nas séries iniciais, o “novo
racismo” nega, em primeiro plano, que seja racismo e tende a usar estratégias diversas
para criar uma aparência de respeitabilidade e de aceitação.
É, pois, fundamental que a inserção da História e da Cultura dos povos africanos
e afro-brasileiros sejam uma realidade nos espaços acadêmicos e, principalmente, que
a reflexão acerca desses conteúdos não seja distorcida e lida com o olhar colonizador.

A obra O mundo no Black Power de Tayó
Narrar como uma menina negra, Tayó, aos 6 anos, vive o seu processo de
fortalecimento e empoderamento, como cuida com amor e orgulho de seu cabelo crespo
em penteado black power, que surpreende meninos e meninas, crianças e adultos,
homens e mulheres, configura-se a poética literária dessa obra de Kiusam de Oliveira.
De início, chama atenção dos leitores as palavras escritas em letras bastão,
forma maiúscula, em cor lilás, pelo seu significado no contexto da narrativa e também
pelo glossário didático ao final do livro. Postura editorial, aliás, que auxilia o leitor para
que conheça o significado das palavras escritas em yorubá, bem como a sua simbologia
dentro do contexto africano e afro-brasileiro. Neste artigo, entretanto, será mantida a
palavra em letra maiúscula, mas o lilás do original será alterado pelo negrito.
A história traz em suas páginas identidade, ancestralidade, relações étnicoraciais, preconceito e racismo advindos do ambiente escolar e revertidos por Tayó no
seu mundo. Essa é a história que a militante negra Kiusam de Oliveira, artista multimídia,
arte–educadora, bailarina, coreógrafa, contadora de história, pedagoga, mestre em
Psicologia e doutora em Educação, ambos títulos pela USP, conta:
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Para escrever uma história como esta, precisei percorrer caminhos
com o coração nos pés. E caminhar com o coração nos pés não é fácil,
você bem deve saber. Exige um caminhar que valorize a jornada épica
de cada um, reconhecendo a si próprio como um herói ou heroína
que luta para manter-se firme diante de tudo e de todos.
(OLIVEIRA, 2013, p.44, negritos nossos)

Na primeira linha da primeira página, alegria e ancestralidade africanas yorubás
iniciam a história: “TAYÓ tem 6 anos. É uma menina de beleza rara. Encantadora, sua
beleza contagia a todos que perto dela ficam. Seu rosto parece uma moldura de valor,
que destaca BELEZAS INFINITAS.” (ibid., p.8).
Tayó, nome próprio yorubá, feminino e masculino, quer dizer “da alegria”. A
protagonista, portanto, carrega em seu nome, em seu corpo, em sua alma e em sua
beleza, a alegria e, de forma alguma, deixará que lhe façam ter um sentimento contrário.
Manter-se-á firme:
Seus OLHOS são NEGROS, tão negros como as mais escuras
e belas noites que do alto miram com ternura qualquer ser vivo.
Do fundo desses olhos escuros saem faíscas de um brilho que
só as estrelas são capazes de emitir.
Seu nariz parece uma larga e valiosa PEPITA DE OURO.
Grossos e escuros como orobô, seus lábios encantam, só se
movendo para dizer PALAVRAS DE AMOR. (ibid., p. 11-14)

Dessa maneira, Tayó vai sendo apresentada ao leitor. Nota-se a valorização da
beleza negra, em que o nariz se metaforiza em pepita de ouro e os lábios carnudos que
não são beiços, termo considerado pejorativo. Assim, a narradora apresenta a
protagonista, destacando e valorizando a sua negritude. Cabem aqui as considerações
de Munanga (2006, p. 15), no prefácio do livro “Sem perder a raiz” de Gomes (2006):
Desde a construção da ideologia racista, a cor branca com
seus atributos nunca deixou de ser considerada como referencial da
beleza humana com base na qual foram projetados os cânones da
estética humana. Por uma pressão psicológica visando à manutenção
e à reprodução dessa ideologia que, sabe-se, subentende a dominação
e a hegemonia ‘racial’ de um grupo sobre outros, os negros
introjetaram e internalizaram a feiura do seu corpo forjada contra eles,
enquanto os brancos internalizavam a beleza do seu corpo forjada em
seu favor.
Visto desse ângulo, ‘nosso’ corpo e seus atributos constituem
o suporte e a sede material de qualquer processo de construção da
identidade. [...] Ora, para libertar-se dessa inferiorização, é preciso
reverter a imagem negativa do corpo negro, através de um processo
de desconstrução da imagem anterior e reconstrução de uma nova
imagem positiva. (MUNANGA, 2006, p. 15)

Tayó ensina que não é a negra beiçuda, adjetivo pejorativamente dado a tantos
afrodescendentes. A beleza e o contorno de seus lábios, contudo, são o fruto africano,
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parecido com castanhas. Nota-se, assim, a construção de novos cânones de beleza e
estética que dão positividade às características corporais do negro, como pontua
Munanga (2006).
Desse modo, a narradora apresenta a parte do corpo que a criança mais gosta:
sua cabeça, pois é nela que a menina carrega e ostenta seu cabelo crespo, sempre
arrumado no penteado black power. Ao descrever o cabelo da menina, a narradora leva
o leitor ao momento de afirmação identitária, de aceitação e de amor ancestral de mãe
e, principalmente, filha pelas suas raízes, seu ethos.
A garotinha usa, nos penteados e nos enfeites, flores, borboletinhas, tiaras de
fios de lã coloridos, todos enfeites que a mãe procura para embelezar ainda mais sua
filha: “O BLACK POWER DE TAYÓ É ENORME, do tamanho de sua imaginação. Ela
ama tanto os bichos, a natureza, os alimentos, as pessoas e os planetas que, por vezes,
projeta esse universo em seu penteado”. (ibid., p. 24). Contudo, Tayó não se livra de
comentários preconceituosos vindos da escola. Reflexo do preconceito que,
infelizmente, começa na infância.
Bem-humorada, quando seus colegas de classe dizem que seu
cabelo é ruim, ela responde:
— MEU CABELO É MUITO BOM porque ele é fofo, lindo e
cheiroso. Vocês estão com dor de cotovelo, porque não podem
carregar o mundo nos cabelos como eu posso.
Quando retorna para casa pensativa com toda a falta de
gentileza dos seus colegas, TAYÓ projeta em seu penteado, mesmo
sem se dar conta disso, todas as memórias do sequestro dos africanos
e africanas, sua vinda à força para o Brasil nos navios negreiros, os
grilhões e correntes que aprisionavam seus corpos. Tudo isso bem
guardadinho lá no fundo da sua alma.
Mas, quando recupera o seu bom humor, é capaz de transformar
todas as LEMBRANÇAS tristes em pura alegria, projetando em seu
penteado todos os sons e cores alegres das tradições que os negros e
negras conseguiram criar e preservar [...] demonstrando que nem
correntes nem grilhões conseguiram aprisionar a ALMA POTENTE
DOS SEUS ANTEPASSADOS. (ibid., p. 27-31)

Manter-se firme diante das agressões não somente verbais, mas também
psicológicas e emocionais, é o que a menina negra Tayó ensina ao longo da narrativa.
Sem se deixar esmorecer, retomando rapidamente seu humor e sua alegria, a
protagonista enfrenta a situação e ensina aos outros a fazerem o mesmo: ter força e
coragem e se abastecer na riqueza e na cultura do povo negro.
Esta característica da obra, aliás, entra em consonância com os estudos de
Munanga (1990, p. 117), em “Negritude afro-brasileira: perspectivas e dificuldades”, ao
dizer que a busca da identidade negra não é uma divisão da luta dos oprimidos. Para o
autor, o negro tem problemas específicos que só ele, sozinho, pode resolver, ainda que
possa contar com a solidariedade dos elementos conscientes da sociedade:
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Entre seus problemas específicos tem entre outros, a sua alienação,
seu complexo de inferioridade, falta de conscientização histórica e
política, etc. Graças à busca de sua identidade, que funcionaria como
uma espécie de terapia do grupo, o negro poderá despojar-se do seu
complexo de inferioridade e colocar-se em pé de igualdade com outros
oprimidos, o que é uma condição preliminar para uma luta coletiva.
(ibid., p. 117)

A protagonista enfrenta os problemas fora do espaço familiar; no espaço escolar,
lida com as indiferenças, mas não se deixa abater. Em outras palavras, já não há mais
o complexo de inferioridade, Tayó conhece a história positiva de seu povo: a
protagonista é consciente.
Gomes (2006) também pontua que
O cabelo do negro, visto como ‘ruim’, é expressão do racismo e da
desigualdade racial que recai sobre esse sujeito. Ver o cabelo do negro
como ‘ruim’ e do branco como ‘bom’ expressa um conflito. Por isso,
mudar o cabelo pode significar a tentativa do negro de sair do lugar da
inferioridade ou a introjeção deste. Pode ainda representar um
sentimento de autonomia expresso nas formas ousadas e criativas de
usar o cabelo. (ibid., p. 21)

A protagonista, como já dito, usa penteado black power. Tayó não aceita que
seus colegas da escola, que refletem o pensamento da sociedade racista e
preconceituosa, chamem seu cabelo de ruim. A negritude e a identidade positiva da
menina já estão solidificadas. Ela não passa por um conflito, pois aceita o seu cabelo
black power.
As escolhas lexicais e morfossintáticas e a construção da narrativa e da
personagem ressaltam a função poética da linguagem de “O mundo no black power de
Tayó”. É, pois, literatura que liberta, que fortalece, na qual o negro é autor e detentor de
sua autoria literária.
As aprendizagens sobre os orixás, sobre o pertencimento descendente de Tayó
e de toda sua família, representando muitas famílias afro-brasileiras, da mais nobre
casta real africana, a certeza de não ser descendente de escravos, de ser Rainha, tudo
é referenciado na narrativa de Kiusam de Oliveira. Aprendem-se valores, costumes e
culturas: “Que, como princesa, [...] projeta em seu penteado a mais exuberante COROA
DE PALHA DA COSTA, BÚZIOS E OURO” (ibid., p. 36).
Tayó, como outras meninas negras, podem ser princesas na arte literária.
Infelizmente, esta representação muitas vezes é esquecida por educadores que só
visualizam, aceitam e trabalham com um tipo de beleza no espaço escolar. Lugar este
que a menina afrodescendente não é representada e, sim, apagada e silenciada.
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A personagem, entretanto, não deixa esse apagamento e esse silenciamento
acontecerem, como memória e força para todas as meninas negras e suas famílias,
deixa a sua mensagem: “TAYÓ é o que todas as outras meninas como ela são:
princesas que vivem a carregar, sobre seus penteados, suas COROAS REAIS, mesmo
que não vejam quando estão acordadas.” (ibid., p. 39).
Convém observar que a coroa posta na cabeça e sobre o cabelo black power de
Tayó é um adê: uma coroa africana usada pelos yorubás; não se trata do padrão de
coroa que, comumente, é visto nos contos de fadas populares e, até mesmo, nos mitos
europeus. Trata-se de uma coroa afrocentrada com suas fileiras de miçangas que
cobrem, sutilmente, o rosto.

Ilustração 1. Tayó e seu adê

Fonte: OLIVEIRA (2013, p. 37). Ilustração de Taisa Borges
A menina e a sua mãe ensinam filhas e famílias a assumirem seus cabelos
crespos e a não serem escravas de uma estética de cabelo alisado para serem aceitas
na escola ou em outra instituição. Com ilustrações coloridas feitas por Taisa Borges, o
livro recebeu o Prêmio ProAC Cultura Negra (2012) e foi selecionado para Acervo
Básico da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil (FNLIJ) de 2014 na categoria
criança.
É preciso ultrapassar as páginas do livro e continuar com a leitura crítica de
mundo e de cidadania. Essa literatura infanto-juvenil permite a quem se dispõe a ler o
livro, o ensino pela história ali retratada. Ora, ao trazer o penteado black power, a
escritora Kiusan de Oliveira traz a marca da resistência negra: “O penteado representa
o povo negro, muito usado nos anos de 1960, 1970 e 1980 nos Estados Unidos e no
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Brasil. Voltou a ter força em nosso país no século XXI.” (ibid., p. 40). Ainda nessa leitura
crítica literária, é possível unir o ativismo do Movimento Negro na sociedade brasileira,
principalmente quando retrata a educação como forma de superação do racismo.
Conforme Gomes (2010), em “Diversidade étnico-racial e Educação no contexto
brasileiro: algumas reflexões”, o quadro preocupante comprovado por pesquisas
oficiais, em especial as que datam o ano de 1999 pelo Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada (IPEA), revela a persistência da desigualdade racial na escolarização dos
negros brasileiros.
É a partir da constatação oficial que veio a comprovar as suas histórias
de denúncias que o Movimento Negro passa a intensificar a sua luta
demandando mudanças concretas no campo dos direitos. A luta pela
inserção do direito da população negra à educação, após a
Conferência de Durban, na África do Sul, no ano de 2001, ganha
espaço na esfera jurídica e passa a explorar a sua capacidade de
induzir iniciativas concretas na política educacional e nas práticas
escolares. Um dos resultados dessa nova postura política é a
aprovação da lei 10.639, sancionada pelo presidente da República,
Luiz Inácio Lula da Silva em 09 de janeiro de 2003, que torna
obrigatório o ensino de História e Cultura Afro-brasileira nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio das escolas públicas
e privadas da Educação Básica. (ibid., p.103)

Nesse contexto, o Conselho Nacional de Educação estabelece as Diretrizes e
Bases Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o
Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana, dispostos no Parecer do
Conselho, CNE/CP 003/2004 e CNE/CP Resolução 1/2004.
A obra literária em estudo oportuniza a reflexão sobre a igualdade e a justiça na
Constituição Federal brasileira, uma vez que são valores de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceito. Além disto, a Declaração Universal dos Direitos Humanos
(ONU, 1948/2006), em seu artigo 2º, destaca que todo ser humano goza dos direitos e
liberdades estabelecidos pela declaração, sem distinção de raça, cor, sexo, idioma,
religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza,
nascimento, ou qualquer outra condição.

Consideração finais
A protagonista de “O mundo no black power de Tayó” ressalta a negritude e a
identidade positiva, estas aqui construídas histórica e culturalmente de formas
valorizadas. Por isso, Tayó consegue reverter o quadro de preconceito e de racismo
pelo qual passa, mas assimila.
O seu cabelo black power e sua identidade estética trazem sua ancestralidade:
os orixás, o fruto africano orobô, a palha da costa e os búzios de seu adê – coroa que,
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simbolicamente, traduz a força da criança consciente de seu pertencimento étnicoracial, seu ethos.
Embora a igualdade e a justiça sejam valores centrais à dignidade humana e o
preconceito e a discriminação sejam atitudes que devam ser combatidas, as
recomendações de documentos nacionais, internacionais e leis não têm sido suficientes
para transformar concepções preconceituosas que perpassam gerações, tais como as
que a personagem Tayó enfrenta na obra de ficção.
A obra literária em estudo nesse artigo oportuniza, como foi visto, não apenas a
reflexão da área de Literatura, mas também permite que se cumpra a Lei 10.639 de
2003, tendo em vista a História e a Cultura da África e dos afro-brasileiros nela
presentes.
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A INTERSECÇÃO ENTRE A LUTA PELA NEGRITUDE E A LUTA DE CLASSES:
UMA ANÁLISE PARA A REAL EMANCIPAÇÃO
Lia Maria Manso Siqueira25
Luiz Carlos Silva Faria Junior 26

Resumo
Este trabalho propõe-se a analisar os pontos de contato entre a luta de classes e a luta
pela negritude, e partirá da hipótese que identifica raça e a classe como articuladoras
simultâneas em constante interação na questão social. Assim, a investigação abordará
os processos de reconhecimento da negritude e da luta de classes, procurando
identificar os pontos de interseção para, em momento final, argumentar pela lei
10639/03 como oportunidade de ruptura com o discurso racista e classista.
Palavras-chave: Negritude; Marxismo; relações raciais; opressão de classe.

Abstract
This paper proposes to analyze the contact points between the class conflict and the
fight for blackness and has a hypothesis that identifies race and class as articulators in
constant interaction in the social question. In this way, the investigation will approach the
processes of blackness recognition and class conflict, seeking to identify the intersection
points to, in the final moment, argue for the law 10639/03 as an opportunity to break the
racist and classist discourse.
Keywords: Blackness; Marxism; Racial Relations; Class Opression.

Introdução
A questão racial foi e continua sendo um dilema fundamental da formação,
conformação e transformação da sociedade brasileira. Constitui-se como base das
diversas formas de organização social do trabalho e dos jogos das forças sociais, bem
como das criações culturais.
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Os componentes da economia e da sociedade, da política e da cultura,
compreendem algo ou muito da questão racial. Diante da presença recorrente do ser
negro(a) para a história brasileira, se pensarmos que futuramente intentamos a
emancipação dos males do capitalismo, é fundamental esclarecermos a gênese do
preconceito racial e realocarmos a participação do(a) negro(a) na história pátria. Assim
sendo, para avaliarmos a escala e a radicalidade das reivindicações sociais,
econômicas, políticas e culturais do(a) negro(a), como indivíduo e coletividade, é
fundamental reconhecer os aspectos relevantes da sua presença e luta na formação,
conformação e transformação da sociedade brasileira. A questão social do(a) negro(a)
e de seu lugar histórico de luta é ingrediente essencial para a transformação rumo à
sociedade sem classes.
O presente artigo tem por intento abordar a relação entre o materialismo dialético
e as teorias raciais nos círculos intelectuais e ativistas dos negros. O estudo elaborado
parte da seguinte hipótese/premissa: a raça e a classe estruturam-se de maneira
correlacional e influenciam-se reciprocamente na dinâmica das relações sociais. Não
obstante, importante ressaltar que as gêneses e contornos da hierarquização de raças
e da opressão de classe não se confundem, entretanto, não é possível rechaçar a íntima
ligação entre elas, conforme exposto em premissa. Portanto, a futura investigação
abordará analiticamente o caminhar do reconhecimento da negritude e dos Movimentos
da Classe Trabalhadora, procurando identificar os pontos de interseção de luta e
similitude de anseios.
A ampliação da liberdade, para grupos socialmente excluídos, passa
necessariamente pela identificação, por um lado, dos fatores sociais que são geradores
e ou causadores da forma de exclusão e, por outro lado, pela identificação dos tipos de
ações concretas e quais instituições sociais podem atuar de forma que se impeça a
reprodução de injustiças. A luta antirracista e pela negritude propõe uma incursão rumo
às possibilidades de construção de um sistema em que a população negra esteja
convencida da verdade inerente à sua condição através de uma recuperação histórica,
cultural, artística, religiosa e filosófica do real papel do(a) negro(a) em nossa sociedade.
Ressalta-se, contudo, que a construção da negritude também importa na desconstrução
de um racismo dentro do contexto socioeconômico. A negritude, enquanto sendo a
expressão máxima da luta pelos direitos civis do(a) negro(a) a fim de assumir a sua
identidade cultural e reivindicar uma agenda de combate pela independência cultural
(MUNANGA, 2012), deve, portanto, se coadunar a agenda de luta operária – assim o
reconhecer-se negro(a) deve estar contextualizado pela participação efetiva da
negritude nos movimentos da questão socioeconômica da luta de classes.
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Em sentido semelhante, a proposta de transformação da sociedade capitalista
deve abarcar a problemática da população negra. Essa argumentação deve ser
resultado de uma concepção que compreende o racismo como intimamente
correlacionado à pobreza generalizada a que está submetida a maioria de negros(as).
Os preconceitos de raça e classe mesclam-se em intolerâncias de diversos tipos,
manifestadas por linguagens e outras representações simbólicas, a fim de constranger
para obediência, os que são obrigados a vender sua força de trabalho para sobreviver dessa forma, consideraremos o preconceito racial como artifício de dominação e
alienação para a exploração. Conforme dito por Octávio Ianni (2005, p. 14) “essa é a
fábrica da dominação e da alienação”. Sustenta-se então que a opressão, portanto, só
poderá ser eficientemente desmantelada com a identificação de lutas: estando a luta de
classes atenta para o artifício discursivo da dominação em razão da raça e subordinação
da(o) negra(o); e a negritude ciente que a luta insular e solitária pelo reconhecimento
identitário não é suficiente, posto que não alcança todos os contornos de opressão.

O Racismo Como “Galho Ideológico” do Capitalismo
Encarar intelectualmente a tarefa de tratar sobre o racismo é um desafio porque
pouco se viu de tão polêmico e gerador de opiniões tão contraditórias, inclusive quanto
à sua origem.
É pacífico o diagnóstico de que a escravidão é anterior ao preconceito racial
(MOURA, 2014). Que aquela existe desde a idade antiga, ou até mesmo bastante antes
dela, fosse por motivo de dívida, ou subjugação por guerra, em que se provava no
campo de batalha a superioridade de uma tribo sobre a outra, não importando a dita
raça, ou a cor da pele.
O discurso racista surge posteriormente no “mundo” europeu, por volta do século
XV, quando o capitalismo mercantilista despertava com as grandes navegações
(MOURA, 2014; WILLIAMS, 2012).
O europeu já sabia da existência de pessoas com a pele mais escura que a sua
desde antes dessa época, no entanto, antes eles eram vistos como parceiros de
negócios, sábios do oriente, ou figuras exóticas, mas não existia um discurso construído
sobre sua inferioridade genética, biológica, política ou ideológica (MOURA, 2014;
GILROY, 2012).
No afã conquistador europeu (principalmente português, espanhol e inglês), os
ditos navegadores, se depararam no caminho para as Índias, com diversas civilizações
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compostas totalmente por indivíduos de pele escura, e com modos de vida diferentes
do europeu (DUSSEL, 1994).
A existência dessas comunidades gerou estranhamento, mas também a
possibilidade de utilização desses indivíduos como mão-de-obra escrava para os
colonizadores europeus, mas era necessário justificar essa dominação de alguma forma
(WILLIAMS, 2012).
Assim, a religião cristã foi importante instrumento de justificação da escravidão
racial (DUSSEL, op. cit., p.139), bem como a antropologia e outras ciências que se
empenharam em descobrir nesses indivíduos de pele escura uma inferioridade cultural
e biológica.
Com a consolidação do sistema colonial e a expansão “além-mar” das
metrópoles colonizadoras, o racismo se desenvolveu como justificação da dominação
das áreas consideradas “bárbaras”, “inferiores”, “selvagens”, que seriam beneficiadas
com a ocupação de seus territórios e a destruição de suas populações pelas nações
civilizadas (MOURA, 2014, p.6). Linton descreve bem essa situação:

(...) as tentativas feitas para justificar a dominação europeia sobre os
indígenas eram fundadas em crenças sobrenaturais. Como os
europeus eram cristãos, ao contrário dos povos submetidos, nada mais
lógico e natural de que o Deus todo-poderoso dos cristãos
recompensasse seus adeptos. Os donos de escravos negros podiam
inclusive justificar a escravidão em uma passagem do Velho
Testamento, no qual se lê que s filhos de Cam foram condenados a ser
lenhadores e aguadeiros. Obviamente, essas razões sobrenaturais
logo começaram a perder seu valor e em seguida os brancos
imaginaram outras justificativas mais de acordo com a natureza. A
doutrina da seleção natural e da sobrevivência do mais apto foi um
argumento que veio a calhar. A rapidez com que esse conceito
puramente biológico começou a dominar em todos os capôs e
atividades do pensamento europeu nos dá a ideia da necessidade
urgente que se precisava para justificar a dominação. Nessa teoria
universalmente aceita, a dominação europeia encontrou a forma de
justificar-se que estava procurando. Já que os brancos haviam
conseguido mais êxito que as outras raças, tinham de ser, per si,
superiores a elas. O fato de que essa dominação tinha data muito
recente foi justificado alegando-se que o europeu médio não tinha
perspectiva mundial, assim como os outros argumentos que
procuravam demonstrar que as raças restantes ocupavam na realidade
uma posição inferior na escala da evolução física. (LINTON, 1942, p.6)

Dessa forma, é fundamental compreendermos o papel social, ideológico e
político que o racismo possui desde sua gênese moderna, tendo se construído
inicialmente como teoria justificadora da dominação e destruição de povos inteiros.
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O racismo não é uma conclusão científica, de acordo com pesquisas
laboratoriais que comprovem a superioridade de um grupo étnico sobre outro, mas uma
ideologia deliberadamente montada para justificar a expansão dos grupos de nações
brancas dominadoras sobre aquelas dominadas ou a dominar (MOURA, 2014, p.5).
Vê-lo como questão científica é ingênuo, pois a própria ciência condena o
racismo em suas conclusões e este permanece firme em seu potencial dominador
ideológico e político. No Brasil, as concepções científicas já chegavam pré-fabricadas
pela antropologia social europeia e eram acriticamente reproduzidas.27
No século XV, com as grandes navegações, o racismo surgiu como ideologia
justificadora do colonialismo capitalista mercantil, e voltou nos séculos XIX e XX, com
força total, como justificação dos processos neocoloniais imperialistas capitalistas em
escala planetária.
Acompanhamos então, a dedução de Clóvis Moura, de que “o racismo pode ser
considerado – da forma como o entendemos atualmente – um dos galhos ideológicos
do capitalismo” (ibid., p.7), tanto em sua pretensão colonial internacional, quanto de
dominação de classes em cada país em particular.
Ruth Benedict identifica a ideologia racista como importantíssima para o discurso
nacionalista neocolonial, em que:

o racismo converteu-se em grito de guerra durante esse período
nacionalista. À pátria, que necessitava de uma palavra de ordem
aglutinadora, se outorgou um pedigree e um vínculo que levava a
qualquer homem poder compreender e sentir-se orgulhoso dele.
(BENEDICT, 1941, p.26)

Podemos perceber então, que o discurso racista ganha força sempre que o modo
de produção e vida capitalista passa por um momento de florescimento e expansão,
possuindo nele suas raízes.
Posto isso, raça e classe se correlacionam estruturalmente e influenciam-se
mutuamente, sendo necessário para a construção da negritude, enquanto ideologia
antirracista, a desconstrução da dominação racial no contexto socioeconômico.

27

Aimé Cesaire citou a fala de um estudioso europeu, Renan, em um de seus discursos que dizia da
seguinte forma: “A natureza gerou uma raça de operários – é a raça chinesa – duma maravilhosa destreza
de mão e quase nenhum sentimento de honra; governai-a com justiça, cobrando-lhe pelo benefício de tal
governo um amplo erário em proveito da raça conquistadora, e ela ficará satisfeita; uma raça de
trabalhadores da terra é o negro, sede para ele bom e humano e tudo estará em ordem; uma raça de
senhores e soldados é a raça europeia.”
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Da mesma forma como o capitalismo tem em si um grande potencial plástico, de
se transformar e se adaptar às mudanças históricas de modo a perpetuar sua
dominação, o discurso racista também tem em si esse mesmo potencial, modernizandose na medida em que há necessidade de arma de dominação mais sofisticada
(RABAKA, 2010, p.249).
Com a derrocada nazista na segunda guerra mundial e o início do período de
hegemonia estadunidense, a teoria da supremacia branca sobre as raças não-brancas
cai em descrédito e é ferrenhamente atacada, exigindo que o racismo se transforme, de
modo a buscar novas fundamentações.
Nasce assim, em alguns países da Europa e de maneira distinta no Brasil, a
xenofobia, movimento de repúdio a estrangeiros, que se dirige em larga maioria a
imigrantes africanos e provenientes do chamado oriente médio.
No Brasil, essa situação não se verifica de maneira alguma, mas o movimento
de repúdio dirigido ao estrangeiro na Europa aqui é direcionado ao “pobre, preto e
favelado”, parcela considerável da população que não possui noções mínimas de
civilidade, e por isso se abriga nos guetos precários chamados de favelas, onde reina o
crime e a cultura do não-trabalho, da malandragem e da trapaça.
Segundo a atual concepção de racismo na sociedade brasileira, este é
inexistente, na realidade, invisibilizado pelo mito da democracia racial e miscigenação
social brasileira, que encobre a clara exclusão da grande massa “pobre, preta e
favelada”, necessária para sustentar o sistema capitalista em seu funcionamento
predatório.
Ianni (2005) vê a questão racial como uma das condições fundamentais da
transformação da sociedade brasileira, para que “a ‘população’ se transfigure em ‘povo’,
no sentido de que o povo se constitui quando se compõe de ‘cidadãos’, de pessoas
situadas e integradas, participantes e ativas, em todas as esferas da sociedade, públicas
e privadas” (IANNI, 2005, p.9), e assim, a condição estrutural de excluída de parte
considerável da população brasileira seja superada.
Fica claro, então, que a questão racial e o discurso racista são ideologias de
dominação com suas raízes no capitalismo, que justificaram a expansão colonial e
neocolonial europeia na esfera internacional, e a divisão social entre dominantes e
dominados, exploradores e explorados, cidadãos e sub-cidadãos na esfera interna.
Posteriormente, trataremos dessa condição de exclusão que coloca o racismo
em perfeita sintonia com o capitalismo, e como aquele está intimamente relacionado à
pobreza generalizada a que está submetida a maioria dos negros característica deste.
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O reconhecer-se do negro deve estar contextualizado na participação efetiva dos
movimentos negros nas lutas operárias, de modo que a luta negra seja parte do
processo de emancipação do trabalhador.

A Condição de Excluído como Ponto de Contato entre a Questão Racial e a Luta
de Classes
Articulamos, neste momento, a análise interseccional entre a luta de classes e a
questão racial, no contexto histórico brasileiro. Para tanto, referimo-nos à Octávio Ianni
(ibid.) para evidenciamos as correlações políticas, sociais e econômicas entre os dois
aspectos enunciados: o preconceito de classe e o preconceito racial.
Através da análise proposta, pretendemos problematizar a criminalização da
questão social e a forma que o preconceito de classe e racial se correlacionam para
condensarem-se na condição de excluído, isto é, qual tem sido o “lugar” destinado à
população negra na realidade social brasileira em razão da segregação experimentada.
Partimos, então, de uma perspectiva marxista de análise, com a produção
intelectual de Ianni. Para este, as possibilidades de superação da desigualdade social
só podem ser levadas à frente se a teoria da transformação social combinar-se à causa
da negritude. Para Ianni (ibid.), a questão social atravessa a história da formação da
sociedade brasileira como fruto das desigualdades econômicas, políticas e culturais,
cujas expressões mais latentes são a questão de classe, a questão racial e as
desigualdades regionais.
O trabalho escravo erigiu-se na base da sociedade brasileira, dessa forma, o
modo de exploração da força de trabalho dos(as) negros(as) expõem a questão social
de modo aberto e transparente representando uma das épocas da formação da própria
história da questão social. Com a abolição da escravatura e a emergência do trabalho
livre, é instaurada uma “nova” relação de poder entre os detentores dos meios de
produção e os detentores da força de trabalho, gerando mobilizações de ambas as
partes. Os trabalhadores e trabalhadoras resistiram por meio de lutas por melhores
condições de vida e de trabalho, e os protestos, em suas diversas formas no campo e
na cidade, visavam à garantia de reformas e também tinham como horizonte a revolução
social.
Através das lutas sociais, que passaram a extrapolar o âmbito da relação entre
capital e trabalho, a questão social passa a ser visualizada e considerada politicamente,
impondo ao debate novas demandas e reivindicações por reconhecimento e direitos
sociais, econômicos, culturais e políticos. Entretanto, entre as diversas dimensões,
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destaca-se a questão racial, especialmente a situação social dos(as) negros(as) no
Brasil frente ao contexto de exploração, discriminação e utilização da força de trabalho
dessa população (IANNI, 2005). A questão racial no Brasil é fundamental, não só na luta
pela eliminação do preconceito racial, mas também para a transformação da sociedade
brasileira como um todo e de maneira articulada, de tal modo que a sociedade civil e o
Estado desenvolvam-se de forma articulada, em todas as esferas da sociedade,
públicas e privadas (id., 2004). Grande parte da questão racial no Brasil diz respeito ao
ser negro(a), como etnia e categoria social, como a mais numerosa “raça”, no sentido
de categoria criada socialmente, na trama das relações sociais desiguais, no jogo das
forças sociais, como as quais se reiteram e desenvolvem hierarquias, desigualdades e
alienações (ibid.).
As relações sociais desiguais constituíram-se com a população negra sempre a
ocupar lugares vulneráveis e “invisíveis” no âmbito social, político, econômico e cultural.
Assim, para avaliar a escala e a radicalidade das reivindicações dessa população no
Brasil, é necessário considerar aspectos destacados pelo autor dentre os quais: a
incorporação do(a) negro(a) à sociedade brasileira como força escrava de trabalho, a
formação e desenvolvimento das castas, a formação social escravocrata, os “mitos
particularmente cruéis” criados pela “elite” dominante sobre a história da sociedade
brasileira e, por fim, a longa história de alienação e a ideologia racial evasiva que se
consolidou na sociedade brasileira em vários setores (ibid.).
Assim, é partindo desses aspectos que se torna possível identificar, na análise
de Ianni (ibid.), que a particularidade histórica dos(as) negros(as) no Brasil revela-se
como uma categoria social importante e indispensável para pensar a superação da
sociedade de classes. Esse movimento político e ideológico deve perpassar as diversas
formas de organização e resistência da “população” negra brasileira, em conjunto com
outros segmentos sociais. Compreende-se que a participação dos(as) negros(as) no
processo revolucionário é decisiva, pois parte do princípio de que o preconceito racial é
um instrumento de dominação, que, somado ao preconceito de classe, gera
discriminação, intolerância, desigualdades de acesso aos direitos sociais, políticos,
jurídicos e culturais, além da violência em suas diversas formas de manifestação. Dessa
forma, a raça e a classe são constituídas nos jogos e nas forças sociais, para romperse com a alienação e dominação é demandada o combate articulado de ambas as
formas de subjugo – rumo à sociedade sem classes em que todos podem realizar-se
como pessoas, indivíduos e coletividades.
A relação entre desigualdades de classe e raça, no Brasil contemporâneo,
consiste em herança do processo histórico, a que se acrescem atualmente outros
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determinantes. As transformações ocorridas nas últimas décadas sobre as cidades
brasileiras são resultantes do processo de reestruturação capitalista que atinge a
estrutura social de países desenvolvidos e subdesenvolvidos, exigindo adaptações dos
grandes centros urbanos para viabilizar as demandas do atual ciclo do capital,
provocando alterações consideráveis no cotidiano dos habitantes do campo e da cidade.
A situação social da população pobre e negra, no Brasil contemporâneo permite
afirmar que o acesso aos direitos básicos torna-se limitado diante da funcionalidade da
questão social sob o capitalismo. A tentativa de naturalizar a questão social é uma
tendência presente em vários segmentos políticos ou intelectuais. Ademais, as classes
sociais não esgotam a riqueza da realidade das sociedades nacionais e as contradições
da história. Se essas contradições são historicamente necessárias, também as
contradições étnicas, raciais, culturais e regionais são muito importantes para
compreendermos o movimento da sociedade tanto na luta pela conquista da cidadania,
como na luta para transformar a sociedade, pela raiz (id., 2005).
Recupera-se, então, a reflexão de Ianni, que afirma que para compreender o
presente, é indispensável desvendar e apreender o passado. É na estrutura da situação
do presente, enquanto situação definida pelas relações de produção, pela estrutura de
classes, pelas formas de organização do poder, que se encontram as determinações
básicas das relações de integração e antagonismo raciais (id.,1988). De acordo com
essa perspectiva, a questão racial deve ser interpretada a partir da análise das relações
de produção, compreendidas como relações de apropriação econômica e dominação
política. Ou seja, é no contexto da formação social capitalista que as contradições
podem ser reveladas e enfrentadas através das lutas coletivas. A história dos
antagonismos e conflitos raciais segue a histórica das relações político e econômicas
das classes sociais e dos grupos sociais. Uma questão central nesse debate é a forma
desigual de participação dos negros no produto do trabalho social que, para Ianni
(2005), é uma expressão do preconceito e da discriminação racial, pois ao ser definida
como uma “raça” inferior, por determinações políticas, sociais, econômicas e culturais
os(as) negros(as) experimentam uma maior situação de desrespeito.

A Lei 10.639/03 e seu Potencial de Ruptura com o Discurso Racista e Capitalista
Tendo identificado o racismo como ideologia capitalista, inclusive dentro de uma
matriz histórica, e tendo verificado na condição de excluído um ponto fundamental na
junção do discurso racista com a ideologia capitalista. Cabe agora propor uma análise
de uma importante iniciativa legislativa de potencial transformador, que é a lei 10.639/03,
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como caminho de ruptura com o discurso racista, e consequentemente capitalista
excludente e inferiorizador.
Passamos no Brasil, desde a década de 1990, por um processo de
universalização do acesso à educação fundamental, que foi indubitavelmente benéfica
à população negra28, mesmo sem uma rediscussão dos conteúdos abordados em um
sistema escolar, até então estruturado para atender a um público de classe média,
branco e masculino.
No entanto, a fronteira racial ainda não foi transposta para a real efetividade da
política pública educacional para inclusão da população negra, mesmo com diminuição
de desigualdade no que diz respeito ao acesso (VALVERDE & STOCCO, 2009).
A instituição escolar estrutura-se e reproduz construções racistas e sexistas que
colaboram para a exclusão ou o atraso escolar dos jovens no sistema educacional. No
interior dessa estrutura institucional, as opressões de gênero e raça confirmam-se e
renovam-se tanto na relação aluna(o) para aluna(o), quanto entre professoras(res) e
alunas(os).
A escola, como microcosmo da sociedade (ibid.), espelha em muitos momentos,
as relações traumáticas de exclusão e inferiorização. A população negra experimenta
uma inclusão parcial, em que participam do processo formal, mas não substantivamente
no desenvolver educacional. Explicamos, no que diz respeito à raça, alunas(os)
negras(os) continuam a se perceberem (e serem percebidos) como não valorizadas(os)
em sua identidade negra.
O ensino escolar, durante muito tempo e até os dias de hoje, reservou/reserva à
população negra a subalternidade no processo escravista, destinando o lugar de
escrava(o) passiva(o) o espaço histórico da(o) negra(o).
Ainda recorrente se demonstra a invisibilidade da população negra nos livros
didáticos ou a sua presença desumanizada e exotizada, muitas vezes associada
exclusivamente à escravidão, maximizando as elaborações negativas em torno das
crianças e das(os) jovens identificadas(os) com essas imagens (SOUZA, 2005).

28

Danielle Valverde pontua que a universalização do acesso à educação fundamental oportunizou
considerável queda da desigualdade de acesso ao sistema educacional pelas crianças brancas e negras
de 7 a 14 anos, caindo de aproximadamente 7 pontos percentuais em 1993 para apenas 1 ponto em 2007.
Neste período de transposição da barreira dos dois anos de diferença entre a média de anos de estudo de
brancos e negros também foi o período em que outra diferença começou a ser percebida, a da média de
anos de estudo entre brancos(as) e negros(as) de 7 a 14 anos. A diferença entre a média de anos de estudo
de brancos(as) e negros(as) de 7 a 14 anos caiu fortemente entre 1999 e 2001, de 0,67 para 0,43 ano de
estudo. Mas depois disso, a partir de 2002, essa diferença se estagnou em aproximadamente três décimos
(0,3) de ano.
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Em considerável escala, o processo educacional demanda a abdicação de
traços de negritude, uma vez que danças, línguas, músicas, literatura, africanas e da
diáspora negra, são pejorativamente consideradas de intelectualidade inferior.
Dessa forma, é possível perceber que o espaço escolar reproduz o preconceito
e intensifica a condição de exclusão do negro(a), que desde jovem, aprende que seu
lugar é na subalternidade e inferioridade, que deve se contentar com a condição que lhe
foi colocada e, assim como os seus antepassados escravos, também serão
escravizados pelo sistema nas suas relações de trabalho.
Agravando essa situação, a grande maioria da população brasileira negra, reside
nas periferias e nas comunidades em vulnerabilidade social, não gozando de satisfatória
prestação dos serviços públicos básicos, dentre eles a educação. Esta população
recebe, então, uma educação precária e deficitária em relação à dos centros urbanos.
A situação que já era ruim, em que os negros(as) eram tidos por inferiores
historicamente no sistema escolar, se torna pior, quando as mínimas condições não são
oferecidas para a prestação do serviço educacional, agravando-se ainda mais a
condição de excluída da população negra.
O senso comum reproduzido na sociedade brasileira é o de que assim como os
nossos antepassados escravos, os negros(as) devem se contentar com a ausência de
condições básicas de sobrevivência e com a exploração no trabalho, já que uma
educação racista, sexista e bancária é suficiente para retirar o(a) negro(a) da condição
de analfabeto(a) e transformá-lo(a) em mão-de-obra barata e desqualificada, onde é
aceitável que haja maior grau de exploração.
De modo a combater essa situação de descaso com a educação, e de
construção de um sistema escolar racista, sexista e bancário, a lei nº 10.63929 alterou o
diploma que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB 9394/96,
incluindo no currículo do ensino fundamental e médio da rede de ensino público e
privado o ensino de história e cultura afro-brasileira.
Com a legislação abriu-se a possibilidade de mudanças nas abordagens sobre
as contribuições dos povos africanos para a constituição da sociedade brasileira. No
entanto, a lei formal e genérica é insuficiente para a correção de um processo
institucional/educacional de socialização contaminado por mecanismos racistas. O
diploma abordado não atenta estritamente para a implementação adequada do ensino

29

Posteriormente, com a implantação da Lei n° 11. 645/2008 abre-se a possibilidade de mudanças nas
abordagens sobre as contribuições de povos indígenas para a constituição da sociedade brasileira. Não
obstante a relevância do diploma nos concentramos na abordagem da Lei nº 10.639/2003.
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da História e Cultura Afro-Brasileira. Também é silente quanto a forma de capacitação
específica de professoras(es) dos ensinos fundamental e médio, para ministrarem as
disciplinas referentes à supracitada lei.
O hiato em políticas públicas e formação específica de professoras(es) para
atender a proposta antirracista também se estende às universidades. Ainda existe uma
grande necessidade de estas reformularem os seus programas de ensino e cursos de
graduação, especialmente os de licenciatura. Portanto, faz-se necessário pensar uma
mudança profunda tanto nos ensinos fundamental e médio, quanto nos currículos das
licenciaturas universitárias, uma vez que atualmente elas não são capazes de cumprir
os objetivos da lei em questão (SANTOS, 2008).
A generalidade e a ausência de políticas públicas específicas impediram,
durante mais de 10 anos de vigência legal, uma reforma institucional em prol de um
ensino antirracista. A responsabilidade do referido ensino permanece difusa e como
responsabilidade única de professoras(es).
A marginalização racial na educação e as decorrências de segregação persistem
e não dão mostras que cessarão se políticas públicas específicas não forem
implementadas.
Porém, com a promulgação da lei, um importante passo foi dado, e uma porta
foi aberta para a ruptura do discurso racista excludente e subalternizante da população
negra, que tem por intenção conformar com a exploração sofrida pelo sistema capitalista
e justificar esta exploração.
Assim como Gramsci coloca em seus “Cadernos do Cárcere” (1999), a escola é
importante aparelho privado de hegemonia, no seu papel de reproduzir discursos e
conceitos fundamentais para o sustento do sistema e dos grupos hegemônicos, e o
discurso racista é um dos principais “galhos ideológicos” do capitalismo.
Dessa forma, a concretização da lei 10.639/03 através de políticas públicas,
possui um grande potencial transformador de ruptura com a reprodução desse discurso,
enfraquecendo a dominação capitalista sobre as classes trabalhadoras, pois estas se
compõem em grande parte de negras(os), e as aparelhando para a construção de uma
consciência de classe que supera a sua situação de subalternidade e as articula para a
luta.

103

Conclusão
A assimetria no tratamento social por motivos raciais não é uma especificidade
dos poucos países e que está correlacionado com a intensificação do capitalismo. Isto
porque o “trabalho livre” não garante ao(a) trabalhador(a) a liberdade e ainda o(a)
subjuga a outros preconceitos em razão da condição social e política. Aliada a essa
dominação, ao refletirmos sobre a condição racial e a desigualdade econômica dos(as)
negros(as), verificamos que os eixos preconceito de classe e discriminação/preconceito
de raça são indissociáveis. A população negra é um dos segmentos mais vulneráveis
ante o processo de aviltamento da vida humana resultante das relações sociais
capitalistas, pois, no capitalismo, as desigualdades sociais, econômicas, políticas e
culturais são permeadas pela discriminação e pelo preconceito racial, favorecendo a
recriação constante das diferenças, segundo as leis da divisão do trabalho social e da
estratificação social, ao mesmo tempo em que as diferenças de classe e raça são
mantidas e recriadas no processo de organização coletiva da sociedade.
Destacamos, contudo, que a questão de raça e de classe não se reduzem uma
à outra e precisam ser apreendidas e compreendidas em suas especificidades.
Desconsiderar esse aspecto só alimenta equívocos e incompletudes nas interpretações
que dissociam a questão de raça da classe, não incorporando a condição das pessoas
na estrutura de classes da sociedade, sejam elas classes sociais em formação,
amadurecidas ou em situação de crise (IANNI, 1988, p. 178).
Os antagonismos e conflitos sociais que envolvem a questão racial têm suas
raízes nas contradições próprias da sociedade capitalista e estão intrinsecamente
relacionados com a questão social, que ao ser naturalizada e criminalizada impede uma
abordagem crítica e uma intervenção eficaz no que diz respeito as suas expressões.
Dessa forma, propomos uma exacerbação do potencial contra hegemônico da escola,
direcionado a desarticular a reprodução racista nas estruturas de ensino.
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KBELA: ALMA NO OLHO DA MULHER NEGRA
Natasha Roberta dos Santos Rodrigues30

Resumo
Este artigo dispõe-se a compreender a influência do filme Alma no Olho (1973), de
Zózimo Bulbul, no curta-metragem Kbela (2015), de Yasmin Thayná. A princípio o artigo
apresenta um panorama resumido do Cinema Negro no Brasil e como o filme de Yasmin
se insere nesse cenário. Após um olhar mais detalhado sobre os filmes, o texto
apresenta a análise de alguns elementos audiovisuais que aproximam e distanciam as
narrativas desses dois curtas-metragens.
Palavras-chave: Kbela, Alma no Olho, Cinema Negro, diretoras negras.

Abstract
This article aims to understand the influences of the short film Alma no Olho (1973), by
Zózimo Bulbul, on the short film Kbela (2015), by Yasmin Thayná. At first, the article
provides a brief overview of Black Cinema in Brazil, interconnecting Yasmin's film with
this scenario. After a more detailed look at the films, the text presents the analysis of
some audiovisual elements that approach and separate the narratives of these two short
films.
Keywords: Kbela, Alma no Olho, black cinema, black women directors

Introdução
O ano de 2015 viu surgir uma nova referência para o cinema nacional. Uma
jovem de 23 anos da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, estudante de Comunicação
Social na PUC-Rio, se propôs ao desafio de realizar um filme. Um desafio sim se
pensarmos na parca presença de mulheres negras no audiovisual brasileiro, seja como
atriz ou como realizadora. Após frequentar a Escola Livre de Cinema de Nova Iguaçu e
outros cursos de audiovisual, Yasmin Thayná viu nesse dispositivo uma ferramenta
poderosa de auto representação, que respondia também à demanda de outras
mulheres. Como a própria diretora aponta, o curta-metragem Kbela (2015) retrata o
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processo de tornar-se mulher negra a partir da aceitação do cabelo crespo, olhando com
sensibilidade para as consequências emocionais que o racismo gera nessa população.
Após três anos de produção e um assalto, que funcionou como divisor de águas,
Kbela estreou em setembro de 2015 no Cinema Odeon, uma sala de cinema tradicional
do Rio de Janeiro. O espaço, que comporta 400 pessoas, se manteve lotado por quatro
sessões seguidas, com esgotamento da venda prévia de ingressos. Janaína Oliveira
afirma que até junho de 2017, o curta-metragem já foi exibido mais de 85 vezes, tanto
no Brasil, como em festivais e mostras no exterior, passando por África, Estados Unidos
e Europa (OLIVEIRA, 2017).
Se, por um lado, a grande repercussão do filme em pouquíssimo tempo é
resultado de um projeto de comunicação e divulgação da equipe (OLIVEIRA, 2017), por
outro lado, é inegável a crescente demanda da população negra por representação nos
meios audiovisuais. Entre os anos de 2001 e 2009, segundo o Ipea, a renda da
população negra foi a que mais cresceu, resultado de vários fatores, entre eles o
aumento da renda do trabalho assalariado e a melhoria da educação nas camadas mais
pobres, como as políticas de cotas nas universidades públicas (IPEA, 2013). A
mobilidade social da população negra reverberou diretamente na visibilidade de suas
reivindicações, tanto por produtos de primeira necessidade, como cosméticos e roupas,
como por produtos culturais, entre eles o cinema. É possível inferir, portanto, que a
reivindicação identitária dessas pessoas impulsiona o que se denomina por Cinema
Negro (SANTOS, 2013, p. 4).
As conquistas de visibilidade e representação da população afro-descendente
no Brasil, no tocante ao cinema negro, permeiam questões que envolvem identidades
uma vez que estas “são construídas performativamente por um determinado contexto,
em que a linguagem, assim como a tecnologia, funciona como um instrumento mediador
nas práticas sociais em que se está inserido” (SANTOS, 2013, p. 4). Nas mãos de
Yasmin Thayná e de outras cineastas desde o Cinema Novo, o cinema se apresenta
como essa linguagem potente para representar outras performances identitárias, no
caso da cultura negra, usualmente silenciadas ou estigmatizadas no imaginário
nacional.
Kbela está inserido numa trajetória cinematográfica que se inicia na década de
70, cuja principal referência é o diretor Zózimo Bulbul31. Esse cinema atravessa os anos
2000, com o surgimento do Dogma Feijoada (2000) e do Manifesto de Recife (2001),
grupos esses que Noel Carvalho designa como uma modernidade negra, que busca se
31

Zózimo Bulbul (1937-2013) era mais conhecido como ator, mas atuou como cineasta, produzindo e
dirigindo filmes e vídeos documentários. Entre eles estão Alma no Olho (1973), Artesanato do Samba (1974,
em co-direção com Vera de Figueiredo), Músicos brasileiros em Paris (1976), Dia de Alforria...(?) (1981),
Abolição (1988) e Pequena África (2001) (CARVALHO, 2012).
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inserir na cultural ocidental através da auto representação (CARVALHO, 2005). O
Cinema Novo foi o primeiro a trazer para a tela o negro protagonizando suas histórias,
entretanto essa produção não partia de realizadores negros, mas de estudantes brancos
de classe média que buscavam retratar o que compreendiam por cultura popular.
“Assim, ao falar de um ‘cinema negro’ pode-se partir de uma
perspectiva histórica em que a construção de tal categoria se dá
através da quantidade e qualidade de participação de
realizadores e criadores, negros e negras que produzem cinema
em todas as suas formas, isto é, em todos os seus gêneros,
sendo que no Brasil, o Cinema Novo foi responsável pela
disseminação de ideias anti-racistas ao trazer o negro para o
protagonismo de suas produções (...)” (SANTOS, 2013, p. 5).

A obra de Yasmin desponta dentro do que se identifica como um terceiro
momento importante do Cinema Negro, que se caracteriza por uma intensa produção
de curtas-metragens nos últimos dez anos realizados principalmente por mulheres. Uma
das hipóteses que Janaína Oliveira (2017) apresenta para esse fenômeno diz respeito
às políticas de inclusão, isto é, a implementação de cotas e a expansão das bolsas e da
assistência estudantil, que possibilitaram o aumento da quantidade de mulheres negras
no ensino superior. Ela afirma que a participação das mulheres negras no cinema
africano e afrodiaspórico, mesmo posterior à de mulheres brancas, ocorre após algum
tipo de formação direta ou indireta com audiovisual (OLIVEIRA, 2017, p. 23).
Além dos aspectos apresentados, existe outro fator que faz de Kbela fenômeno
significativo do Cinema Negro. Desde a década de 1980 que as reflexões dos
documentários de temática racial estão em conformidade com a agenda do movimento
negro (SOBRINHO & CARVALHO, 2016) e, nesse ponto, a diretora foi bastante
perspicaz ao tratar deste tema, que não apenas responde a demandas da população
negra, mas que corresponde a pautas do movimento de mulheres negras. Segundo
Nádia dos Santos, houve nos últimos anos “uma tendência cada vez mais estruturada
das mulheres no sentido de não aceitarem mais terem seus cabelos alterados pelo
alisamento”, optando por passar pela transição capilar, termo no Brasil que designa o
procedimento de retornar ao cabelo natural (SANTOS, 2015). Tendo em vista que havia
poucos produtos para esse tipo de cabelo, nem tampouco representatividade desse
cabelo no audiovisual, fosse ele cinematográfico ou televisivo, o processo de
fortalecimento da identidade através da transição capilar era e ainda é doloroso para
homens e mulheres. Pode-se inferir que esse alinhamento do filme à agenda ativista
influenciou na repercussão da obra.
De fato, não surpreende a ressonância de público do Kbela ao olharmos para a
importância do tema representado, contudo, surpreende se pensarmos que se trata de
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um curta-metragem experimental. Kbela é absolutamente ousado em sua narrativa.
Mesmo porque, não se utiliza de atuação formal, mas de uma concatenação de
performances. A diretora ressalta a grande admiração pela cinematografia do cineasta
Zózimo Bulbul e confirma que Alma no Olho (1973), primeiro trabalho de Zózimo, foi a
maior influência para a realização do filme32. Assim como Kbela, Alma no Olho também
é um curta-metragem experimental, onde Zózimo, diretor, produtor, ator e montador,
atua através da performance. Partindo desta declarada admiração e influência da
diretora, é válido observar as intersecções e os distanciamentos existentes entre as
duas obras, Alma no Olho e Kbela, e as consequências desse diálogo na representação
da mulher negra no audiovisual.
Alma no Olho e Kbela
Alma no Olho é um curta-metragem de onze minutos de duração, que retrata a
história do negro desde sua saída do continente africano até sua chegada na América
como escravizado. Para contar essa história, Zózimo, atuando sozinho sobre fundo
branco, se apropria de pantomimas e alguns objetos cênicos, como um óculos, livros e
adereços. Inspirado em Soul on Ice, livro escrito por Eldrige Cleaver, um dos líderes dos
Panteras Negras (movimento negro norte-americano da década de 60 e 70), as
performances se desenvolvem sobre a faixa Kulu Sé Mama, de John Coltrane,
importante compositor norte-americano de jazz.
Kbela é também um curta-metragem, como já mencionado, no qual, durante
vinte e três minutos, retrata a construção identitária de mulheres negras a partir da
aceitação do cabelo crespo. Dividido em dois momentos, a primeira parte do filme
apresenta performances solitárias e de muito sofrimento, enquanto que na segunda
parte do filme as performances recorrem à coletividade e celebração da identidade.
Além da forte presença musical, os efeitos sonoros são determinantes para a narrativa,
sejam eles barulhentos, serenos, agressivos ou acolhedores.
Interseções
O caráter performático da atuação é certamente o ponto de maior intersecção
entre os filmes. A obra de Zózimo busca e imprime estética inovadora para o período,
no qual se destacam cenas que confirmam essa subversão da linguagem
cinematográfica. Uma delas é a sequência de closes logo no início do filme, onde o
diretor recorta partes do corpo do personagem e os associa a um sorriso. Zózimo exibe
o corpo negro parte por parte, apresentando através dele elementos da negritude e
32

Entrevista à Revista TRIP em 2016. Disponível em: https://revistatrip.uol.com.br/tpm/entrevista-com-acineasta-negra-yasmin-thayna-do-afroflix . Acesso em: out. 2017.
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celebrando cada uma das características físicas que a compõem. Tal apresentação é
revolucionaria ao não se perder de vista a desconstrução completa da narrativa clássica
e na proposição de uma linguagem particular e original. Kbela é assumidamente uma
referência ao Alma no Olho, como a própria Yasmin já comentou em diversas
entrevistas. Seguindo a perspectiva de Zózimo, a diretora procura por meio de uma
reconstrução de narrativa cinematográfica forjar um novo olhar sobre as mulheres
negras; e o uso da performance é um elemento fundamental.
Diferentemente de Alma no Olho, Kbela vale-se da conjunção de performances,
numa proposta de fazer uso direto do corpo enquanto estratégia política (SOBRINHO,
2017). Em entrevista33 a diretora afirma que a escolha de trazer a performance não foi
à aleatória.
“Como o Kbela, o próprio trabalho com a direção das atrizes foi
feito de uma perspectiva de ativar as memórias que esses
corpos traziam. Então, mulheres negras carregam, mulheres,
homens, enfim, e pessoas que não se identificam como homem
ou mulher, pessoas em geral carregam memórias (...). O
trabalho de direção e de escolha, a forma, a estética, o modus
que o filme se apresenta, foi feito muito daí, de ativar essa
memória não só como uma história ficcionada, mas como uma
história trabalhada no próprio corpo. Então, a performance é um
ótimo suporte para fazer isso.” (THAYNÁ, 2016)

De fato, o uso da performance artística como dispositivo narrativo é recorrente
em filmes do cinema negro dos anos 2000, bem como a presença do corpo negro
enquanto metáfora de beleza (SOBRINHO & CARVALHO, 2016).
Dentre as diversas performances que Yasmin introduz em Kbela, podemos
destacar a primeira sequência como a principal referência à Zózimo no que tange à trilha
sonora. Uma mulher segura uma colher com uma azeitona, submergida por um
emaranhado sonoro de jazz e ruídos de máquinas. Não se pode negar o incômodo que
a trilha causa, levando essa imagem estática a altos níveis de perturbação. Pode-se
reconhecer facilmente nessa passagem a referência de Alma no Olho, onde o diretor
recorre também ao jazz como base da trilha e, em ambos os casos, a música foi
sabiamente utilizada a fim de estressar os sentidos do espectador.
Além disso, é válido ressaltar algumas semelhanças no trato com os adereços e
figurinos. Ambos os filmes apresentam trajetórias lineares; no caso de Alma no Olho,
Zózimo remete a trajetória histórica do negro, enquanto que Kbela circunda a trajetória
emocional da aceitação da identidade negra. Articulada com a atuação expressiva de
Zózimo, o figurino de Alma no Olho, bem como sua coloração, funcionam como o

33

Entrevista ao Itaú Cultural, no evento Diálogos Ausentes, realizado em 2016. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=ehWi0HSyWag>. Acesso em: nov. 2017.
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marcador da transição do tempo na história do negro. Durante seu período em África,
as peças são representadas com cores e estampas; ao chegar na América e durante
sua vivência enquanto escravizado, o personagem se veste apenas de branco e utiliza
uma corrente branca pendurada nos pulsos. Ao final do filme, Zózimo apresenta um
homem de terno e gravata, ainda de correntes e, através de uma sequência de cortes,
o diretor retira cada peça de roupa do personagem, até que este esteja apenas de cueca
não-branca, momento em que ele decide quebrar a corrente dos pulsos.
Na obra de Yasmin, por sua vez, o figurino também tem destaque na construção
da narrativa. Nas primeiras imagens do filme, as mulheres trajam roupas simples, sem
muitas cores ou estampas. Neste mesmo momento, elas têm sua cabeça presa em um
saco de pão ou de lixo. Nas cenas que se seguem, as mulheres estão nuas ou
seminuas, como se a nudez sugerisse um enfrentamento da mulher negra com a sua
própria imagem. Se antes essa mulher se via presa ou escondida, agora ela se despe
dessa falta de ar construída pela discriminação e se vê nua e negra. Por fim, após a
transição capilar, os figurinos tornam-se coloridos e são acrescentadas peças como o
turbante e as capulanas (tecidos africanos). A transição do figurino salienta um processo
de despir-se da branquitude e de exaltar a negritude através da recuperação de uma
ancestralidade, que se projeta no turbante. Num movimento semelhante ao de Zózimo,
onde a cor representa a ancestralidade e a experiência da liberdade, Yasmin recorre a
cor como momento de celebração da identidade negra.
Além do uso da cor como um marcador de transições, sejam esses temporais ou
emocionais inscritos no próprio corpo, ambos os diretores foram influenciados por
referências da cultura negra. Segundo Oliveira, o filme de Zózimo estabelece diálogo
com as gerações contemporâneas ao se inspirar na obra de Cleaver, como já
comentado, e também no trabalho do filósofo Frantz Fanon, proveniente da ilha francesa
Martinica (OLIVEIRA, 2016). Yasmin, por sua vez, recorre ao trabalho Bombril (2016),
da artista Priscila Rezende, de Belo Horizonte, no qual a performer esfrega panelas com
o próprio cabelo. Além disso, a diretora, ao se utilizar de trilha sonora, insere as
musicistas na narrativa, indo além de apenas referenciar, mas introduzindo as
realizadoras e seus trabalhos no filme.
Distanciamentos
Para além das semelhanças com Alma no Olho, Kbela traz algumas inovações
em relação à obra de Zózimo que valem a pena serem discutidas detalhadamente. O
aspecto mais contundente da obra de Yasmin diz respeito à presença de uma
coletividade na imagem e na própria produção. Diferentemente de Zózimo, que atuou
sozinho em quase todas as etapas de produção, Kbela foi feito em conjunto, recebendo
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propostas das atrizes e sendo reformulado nos três anos de sua produção. Para Yasmin,
era fundamental que a figura da direção fosse deslocada da posição de autoridade e
suprema criatividade, mas que o diretor fosse compreendido “como parte e não como
um ser deslocado, especial, com a luz e o mais inteligente, e o único que tinha todo o
controle; então, também entender isso [a direção] como uma troca” (THAYNÁ, 2016),
ou seja, compreender que a produção do filme partiria da produção coletiva.
Para além da produção, também na imagem é notável a presença do grupo. De
fato, as cenas iniciais são solitárias, como já mencionado, entretanto, no decorrer do
filme as personagens aparecem sempre acompanhadas de uma ou mais mulheres,
numa simbologia evidente de que a construção da identidade e o fortalecimento da
autoestima da mulher negra derivam da convivência e do reconhecimento em outras
mulheres negras. Consoante ao trabalho de outras diretoras negras, Kbela “pode ser
percebido também como espaço de práticas culturais nas quais se criam mecanismos
identitários de representação a partir da memória coletiva e ancestral” (SOUZA, 2017,
p 16). Nota-se em Zózimo que a referência à ancestralidade se contém no uso de
indumentárias estampadas, não se remete, porém, ao coletivo. Em certa medida, essa
diferença entre as obras reflete um movimento interno do audiovisual, isto é, quando
Zózimo dirigiu Alma no Olho, ele o fez num momento em que a presença de negros na
realização cinematográfica era quase inexistente; Yasmin, por sua vez, é parte de um
quadro de mulheres cineastas, que ocupam atualmente a vanguarda do Cinema Negro
coletivamente. Seu filme expressa, portanto, tanto a coletividade necessária no
processo de identificação dessas mulheres, quanto na produção de suas imagens e
auto representação.
Além disso, ao contrário de Zózimo, que se utiliza da trilha musical como fio
condutor da montagem, Yasmin investe no som diegético34 como parte da narrativa,
embora som diegético e não diegético muitas vezes se misturem, formando uma trilha
musical angustiante. A força do som diegético em Kbela pode ser vista na cena em que
uma das personagens passa pela transição capilar e tem seus cabelos cortados. Neste
momento não há trilha, há apenas duas mulheres (atriz e cabeleireira) conversando e o
cabelo crespo sendo penteado. O diálogo por si só já é cativante, uma vez que
apresenta a visão de duas mulheres negras sobre como lidam com o espelho.
Entretanto, Yasmin dá destaque para a captação direta, no qual se escuta, sobre todos
os outros sons, o pentear dos cabelos, o que permite admitir que é a primeira vez que
se manifesta numa tela de cinema o som de um cabelo crespo. Para fechar a cena, as
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Som diegético é todo som que o personagem pode ouvir, que provenha de dentro ou fora do campo, ou
seja, carros, multidão, pássaros. O som não diegético corresponde a todo som produzido fora da realidade
do campo, que na maior parte das vezes o personagem não escuta, como trilha musical ou narração.
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duas mulheres terminam o corte cantando uma canção para Iemanjá, momento em que
a personagem acessa, através da coletividade, sua ancestralidade e se vê negra diante
do espelho.
Considerações Finais
As proposições abordadas neste artigo são, antes de tudo, observações sobre
filmes que merecem análises mais aprofundada. Kbela representa um divisor de águas
no Cinema Negro, demonstrando que relevância temática e qualidade técnica podem
caminhar juntas, especialmente quando há uma plateia numerosa sedenta por se ver
representada. Com maestria, Yasmin conduziu uma equipe que trouxe à câmera a
memória de seus corpos e, coletivamente, construiu a narrativa desse curta-metragem.
Partindo de experiências violentas, essas mulheres expressaram ancestralidade e
irmandade como fragmentos vitais do doloroso processo que é identificar-se mulher
negra.
A obra da jovem Yasmin Thayná é resultado do resgate da herança deixada por
ancestral do Cinema Negro, Zózimo Bulbul, e do apossar-se desse legado. Contudo, as
inovações de Kbela colocaram o filme num lugar de visibilidade, cuja origem provém
principalmente da iniciativa de construir a própria divulgação, resultando na formação
de público, um dos maiores desafios dos realizadores. Dentre as aproximações e
distanciamentos entre os filmes, pode-se dizer que as especificidades de Kbela estão
diretamente ligadas ao fato de ser um filme feito por e para mulheres, uma vez que estão
presentes também nos trabalhos de outras realizadoras negras.
O Cinema Negro vê surgir uma primavera de produções e de realizadores, cujo
protagonismo é das mulheres. Inserido nesse movimento, Kbela evidencia a grande
demanda das mulheres negras por filmes que tragam representações de si, bem como
debatam as questões que são próprias do ser mulher negra no Brasil. Que esta obra
seja chave para os portões das cineastas negras brasileiras.
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O QUILOMBO E O ACESSO À ATENÇÃO BÁSICA: UM RELATO DE
EXPERIÊNCIA
Rafaela Domingos da Cunha35
Wilton Wilney Nascimento Padilha36

Resumo
Este artigo relata a experiência vivenciada por estudantes da Extensão Popular em
Saúde, do Centro de Ciências da Saúde - UFPB, junto à comunidade quilombola de
Paratibe, sobre o acesso das famílias à Atenção Básica em Saúde. A vivência ocorreu
nos anos de 2015 e 2016, como procedimento técnico adotado, a pesquisa-participante
se deu como escolha nessa construção do conhecimento. Em atividades semanais na
comunidade, enxerga-se o déficit no acesso pleno à saúde pela população quilombola,
progressivamente acentuado pela degradação do povo quilombola em sua autonomia,
sua cultura e território.
Palavras-chave: População negra; Acesso aos serviços de Saúde; Extensão Popular
em Saúde.

Abstract
This article reports the experience of students from the Popular Extension in Health, of
the Center for Health Sciences – UFPB, with the quilombola community of Paratibe, on
the access of the families to the Basic Health Care. The experience occurred in the years
of 2015 and 2016, as a technical procedure adopted, the research-participant was given
as a choice in this construction of knowledge. In weekly community activities, we see the
deficit in full access to health by the quilombola population, progressively accentuated
by the degradation of the quilombola people in their autonomy, their culture and territory.
Key-Words: Black population; Access to health services; Popular Extension in Health.
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Introdução
Diante do cenário de diversidade e desigualdades na construção do povo
Brasileiro, é importante destacar que os quilombos são territórios organizados pela
população negra resistente às formas de vida e de trabalho aos quais era submetida.
Desse modo, constituíram núcleos populacionais, caracterizados por uma delimitação
territorial específica, bem definida, nos quais passaram a desenvolver a forma de vida
tradicional, originária da terra materna, a África. E, secularmente, tiveram seus direitos
sociais negados na sociedade Brasileira (MARQUES, et al; 2014, ESCOBAR, 2000,
pp.113 - 143).
Este relato vem narrar uma experiência vivenciada na Comunidade Quilombola
de Paratibe, a qual se localiza em área urbana, no município de João Pessoa/PB. Com
escasso acesso ao transporte público, educação, segurança e serviços de saúde, a
população de Paratibe, 120 famílias, vive majoritariamente do trabalho dos homens, os
quais trabalham como pedreiros na construção civil. As mulheres, em sua maioria, são
donas de casa, passam a maior parte do tempo cuidando dos filhos e da casa. Em
tempos passados, a comunidade vivia da venda de frutas, da pesca do camarão e
caranguejo, porém, devido à degradação do rio, do mangue e das árvores frutíferas, a
comunidade busca a cada novo dia outras oportunidades de sobrevivência
(GONÇALVES, 2011).
Desde o ano de 2014 a comunidade é local de atividades de extensionistas da
Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências da Saúde. Inicialmente por
meio do “Projeto Aquarela”, posteriormente pelo “Projeto Equidade e saúde: vozes do
quilombo”, projetos esses que buscaram compreender as dinâmicas do território para
enfim desenvolver, junto à comunidade, atividades promotoras da autonomia individual
e coletiva.
O grupo que formava o núcleo de Paratibe, do Projeto Aquarela, era formado por
10 extensionistas. No Projeto Equidade e Saúde, o núcleo era formado por três
extensionistas. A proximidade de alguns membros dos grupos com a comunidade
permitiu o desenvolvimento de questionamentos relacionados ao acesso à Unidade
Integrada de Saúde da Família, tanto o acesso geográfico, como o acesso sócio
organizacional.
Pode-se falar em dois tipos de acesso, o acesso geográfico e sócio
organizacional. O primeiro envolve o tempo e a distância para o alcance dos serviços,
já o segundo, respectivamente, envolve aspectos que dificultam ou facilitam a chegada
dos usuários ao serviço, como preconceitos relacionados à classe social e à raça
(GIOVANELLA; MENDONÇA; 2012).
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A acessibilidade proporciona aos usuários a entrada nos serviços, portanto, é
essencial a primeira atenção, e pode ser analisada por meio da disponibilidade
(obtenção da atenção necessária), comodidade (tempo de espera, formas de
agendamento, facilidade aos profissionais e conforto do ambiente para atendimento) e
aceitabilidade (aceitação e satisfação do usuário quanto à estrutura e atendimentos
ofertados) (SHIMAZAKI, 2009).
Segundo Starfield (2002), os dois conceitos, de acesso e acessibilidade, são
utilizados de maneira ambígua. A acessibilidade é um aspecto estrutural primordial para
o primeiro contato, logo, a primeira atenção torna-se dependente do acesso ao local de
atendimento. Se a facilidade e a disponibilidade não forem fatores inseridos nesse
cenário, haverá o comprometimento no cuidado em saúde e no manejo de possíveis
problemas. A isso se refere à acessibilidade.
E diante desse cenário, tem-se a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB),
aprovada pela portaria MS/GM nº 2.488 de 21 de outubro de 2011, a qual estabelece a
revisão de diretrizes e normas para a organização da Atenção Básica, para a Estratégia
de Saúde da Família (ESF) e para o Programa de Agentes Comunitários de Saúde
(PACS) (BRASIL, 2012).
A

PNAB

é

fundamentada

pelos

seguintes

princípios:

universalidade,

acessibilidade, vínculo, continuidade do trabalho, integralidade, responsabilização,
equidade e participação social. Dentre as diversas ações da PNAB, estão inseridas a
consolidação e a promoção da ESF, cujo objetivo é qualificar e a gestão e o processo
de trabalho das ESFs (BRASIL, 2012; CORDOBA, 2013).
Desse modo, a PNAB pretende garantir o acesso equânime da população aos
serviços de saúde da Atenção Básica, promovendo qualidade de vida para os usuários,
de acordo com o modo de viver local, com as dinâmicas políticas e territoriais locais.
Diante do exposto, este artigo objetiva relatar a experiência vivenciada pelos
extensionistas junto à comunidade quilombola de Paratibe, sobre o acesso das famílias
à Unidade Integrada de Saúde da Família.

Metodologia
Estudo de abordagem qualitativa, de caráter descritivo, tipo relato de
experiência. Decorrente do fato de desejarmos analisar, explicar e refletir uma realidade
inserida em nosso cotidiano, no fazer extensão e pesquisa.
A experiência se deu na Comunidade Quilombola de Paratibe, localizada na
região periférica da zona sul do município de João Pessoa- PB, às margens da PB 008.
Deu-se nos anos de 2015 e 2016, com os moradores quilombolas, em diálogos e
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vivências que nos fizeram enxergar como se dava o cuidado das equipes de saúde da
família a esta comunidade.
Vivenciamos e buscamos compreender a rotina da comunidade, atividade que
fazia parte da extensão e pesquisa, com base na formação de uma relação que envolve
o vínculo, o respeito, a promoção da autonomia e liberdade dos sujeitos. Com isso,
promoveram-se relações horizontais entre seres humanos, no qual não se busca o
distanciamento entre pesquisador e objeto, o pesquisador passa a vivenciar o seu objeto
de pesquisa. Fato que se distancia da observação cartesiana e positivista, foge-se da
neutralidade (MINAYO, 2001).
Acreditamos na pesquisa que ocorre com a inserção do pesquisador no meio,
construindo o conhecimento juntamente à população pesquisada. Desse modo,
construindo-se o conhecimento coletivamente. E com isso, reconhecer os melhores
caminhos a serem percorridos na construção de um projeto de sociedade equânime.
Como procedimento técnico adotado, a pesquisa-participante se dá como
escolha nessa construção do conhecimento horizontal e coletivo.

Resultados
As atividades dos grupos de extensionistas aconteciam aos sábados, nas casas
dos moradores ou no galpão, onde ocorrem as atividades da associação de moradores
de Paratibe. Inicialmente, a comunidade desconfiava da nossa presença, das atividades
sugeridas, receosos dos interesses, uma vez que estão habituados a uma academia
etnocêntrica, arrogante e exploradora.
Porém, fortalecidos pela confiança da Ana (Presidente da Associação de
moradores), ganhamos o respeito e a admiração da comunidade. Passaram a enxergar
a extensão como parceira e aliada, em um processo longo, pautado na construção do
respeito, reconhecimento e fortalecimento da autonomia.
Progressivamente, Ana sinalizava possíveis temáticas a serem debatidas com a
comunidade, no galpão, no horário da reunião mensal da Associação de moradores. Ou
indicava alguma família em especial a ser visitada pelos extensionistas. Aos poucos
conhecemos os moradores, a realidade local e refletíamos com Ana as principais
problemáticas a serem debatidas na coletividade, com a comunidade, objetivando ativar
o processo de mudança no território. Processo esse no qual a comunidade fosse a
protagonista nos diversos enfrentamentos para a conquista do acesso pleno à saúde,
cultura, lazer e educação.
Como extensionistas, percebíamos a ausência do reconhecimento dos próprios
sujeitos como protagonistas daquela realidade, tornando-se explícito um dos obstáculos
no processo de fortalecimento da autonomia. Além disso, ferramentas externas (política
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partidária, mídia e setor imobiliário) cumprem o seu papel, progressivamente, no
desmonte cultural do povo quilombola de Paratibe, na degradação da sua cultura e da
sua autonomia há muito fragilizada.
A vivência da extensão popular em saúde, na comunidade de Paratibe,
proporcionou-nos uma compreensão nunca antes vivida e sentida da dinâmica territorial
e política que se dá em uma comunidade tradicional. Isso porque o território delimitado,
muito mais pelas práticas culturais, o modo de vida e o fazer comunidade, ensina-nos
uma lógica diferente de comunicação, de necessidades e do fazer saúde.
Abre as portas para a vivência de uma realidade marginalizada dentro do cenário
Brasileiro, com ensinamentos ainda muito vivos de um passado que precisa ser
resgatado e relatado aos mais jovens e registrado, de uma população historicamente
oprimida em seus direitos como cidadãos, de um povo ao qual a liberdade da prática
cultural própria foi tolhida e que hoje lhes resta lutar pelo território que há muito já foi
reduzido pelos interesses de grupos imobiliários e latifundiários.
Dentro do cenário atual do SUS existe a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra que é uma das iniciativas que busca a redução das iniquidades em
saúde e o reconhecimento de práticas do racismo institucional nos serviços de saúde,
para assim amortizá-las. Essa política preconiza inovações no âmbito do cuidado,
promoção à saúde, prevenção de doenças, atenção às especificidades, assim como no
direcionamento da gestão em saúde, no processo formativo em saúde e na educação
permanente dos profissionais que atuam nos serviços (BRASIL, 2007).
Nas inúmeras vivências de extensão e pesquisa junto à comunidade, percebese uma ausência desse olhar e cuidado diferenciado para aquele território. Ausência do
cuidado que busque reverter e equiparar o histórico de opressão, as perdas e os danos
causados por uma sociedade de base etnocêntrica e racista.
E as vivências da comunidade são variadas nesse sentido, a começar pela
distância geográfica que se dá entre o quilombo e a Unidade Integrada de Saúde da
Família. Logo, o acesso geográfico é limitado. É o primeiro e grandioso obstáculo para
o alcance do serviço de saúde local. Desse modo, esse mesmo obstáculo se caracteriza
como a principal barreira, a partir do momento em ele é limitador da busca ao serviço.
Com isso, grupos que possuem dificuldade para se locomover, como idosos,
mulheres grávidas e mães acompanhadas de crianças pequenas, não comparecem ao
serviço com constância, em sua maioria. Não possuem transporte privado e o acesso
ao transporte público é deficitário, esse também, por sua vez, é caro para a realidade
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de muitas famílias da comunidade. Para muitos, a distância é a principal limitação para
acessar o serviço.
Segundo relatos, quando ocorre a chegada ao serviço, ou seja, a primeira
barreira é transposta, outras barreiras podem ser elencadas, fundamentadas na
literatura e no relato de moradores. Conforme Giovanella e Mendonça (2012), o acesso
sócio organizacional é referente ao que dificulta ou facilita a obtenção do serviço,
referente à organização, configuração e estruturação do serviço de saúde. Esse envolve
características como disponibilidade de profissionais e de material, o tempo de espera
para receber atendimento e a aceitabilidade do serviço que é oferecido, e nesse
aspecto, particularmente, a característica cultural do cuidado em saúde é exposto, tanto
do profissional como o do usuário.
Com base nos conceitos expostos, e relacionando-os com a realidade
prevalente na comunidade, o acesso sócio organizacional não é satisfatório. A
rotatividade dos profissionais é alta, e no espaço de tempo entre a saída de um
profissional e a entrada do próximo, não há um substituto que acompanhe de maneira
exclusiva a equipe do quilombo. Desse modo, a disponibilidade de profissional (médico,
por exemplo) não é uma constante, devido a processos de transição.
A comodidade no serviço de saúde local também é deficitária, ao passo que a
vivência nos mostra demora de horas para que uma vacina seja administrada, por
exemplo, assim como a demora para a realização de outros atendimentos.
Sobre a aceitabilidade, essa envolve o fato de se o que é ofertado pelo serviço,
é exatamente o que a população compreende como o cuidado em saúde, se é isso que
a população quer. Aqui os fatores culturais ficam explícitos e são confrontados. Na
realidade do quilombo, vê-se muitas vezes a ausência de idosos, primeiramente
barrados pelo acesso geográfico e segundo por não aceitarem o cuidado em saúde
ofertado, baseado no saber médico tradicional e na alopatia. Esses mesmos idosos
preferem a prática das rezas e os chás de ervas variadas para curar os seus males,
esse é o cuidado que eles compreendem como o ideal, o que eles aceitam.

Conclusão
Sem a vivência na extensão popular em saúde esse aprendizado não seria
possível. Enxergar e compreender o acesso ao serviço de saúde não é algo propiciado
em ampla escala pela academia, com isso, a extensão popular torna-se fundamental
para a formação de profissionais comprometidos com a realidade do povo.
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Os vínculos foram perpetuados no quilombo de Paratibe. Fomentou-se o
respeito, a confiança e uma pequena mostra do potencial da extensão popular em
comunidade, com a comunidade, capaz de ser sujeito para contribuir na ativação de
sujeitos.
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DISCURSOS POLÍTICOS E ACADEMICOS NO PERÍODO DE FORMULAÇÃO DAS
COTAS RACIAIS

Renata Monteiro Lima37
Vanessa Patricia Machado Silva38

Resumo
O artigo propõe-se a promover o diálogo entre duas pesquisas que trabalharam a
formulação das cotas raciais e foram realizadas na Universidade de Brasília. As
investigações aproximam-se em seu similar objeto de pesquisa e mesmo período
histórico. O artigo pretende apresentar as formas narrativas mais utilizadas no âmbito
acadêmico e no âmbito da formação da política pública. Para isso, demonstra como
essas construções discursivas se nutriram do mito da democracia racial, ao mesmo
tempo que geraram uma legislação em que o critério racial é explicitamente reduzido
em relação à classe social.
Palavras chave: cotas raciais, ações afirmativas, Lei de Cotas, negros, ensino
superior.

Abstract
This article look for to promote the dialogue between two researches that worked on the
formulation of racial quotas, and were carried out at the University of Brasilia. The
investigations are connected through their similar research object and historical period.
The article intends to present the most used narrative forms in the academic scope and
in the scope of public policy formation. In order to do so, it demonstrates how these
discursive constructions were fed by the myth of racial democracy at the same time they
generated legislation in which the racial matter is explicitly reduced to social class.
Keywords: racial quotas, affirmative action, quota law, blacks, college education.

Introdução
Este artigo tem por finalidade articular informações e construir ideias a partir de
duas pesquisas realizadas em programas de mestrado da Universidade de Brasília. As
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duas pesquisas aproximam-se por haver investigado a temática das ações afirmativas
no Brasil, enfocando o período de início das discussões institucionalizadas sobre o tema
(entre o final dos anos 90 e início dos anos 2000). As pesquisas diferenciam-se, entre
outros aspectos, em suas fontes de dados sendo que uma delas busca compreender
como acadêmicos estudiosos posicionaram-se e continuam pensando sobre cotas
raciais; ao passo que a outra busca informações sobre como ocorreu o processo político
da formulação da Lei de Cotas (Lei 12.711/2012).
Sabe-se que as ações afirmativas não são uma criação originalmente brasileira,
há uma inspiração internacional na formulação desse tipo de política. Uma referência
forte foi o modelo norte-americano de ações afirmativas que foi sendo construído a partir
das mobilizações pelos direitos civis desde os anos 1960. Décadas mais tarde temos
no Brasil a produção de Abdias do Nascimento39 que já propunha as ações afirmativas
como uma política de reparação das desigualdades raciais existentes.
A proposta que deu origem a atual Lei de Cotas foi apresentada na Câmara dos
Deputados no final dos anos 90, após treze anos de discussões, conflitos, embates e
muitas alterações pelo Congresso Nacional. E, junto ao contexto político, estava o
âmbito acadêmico que em 1995, realizou em Brasília um Seminário sobre Ações
Afirmativas e Multiculturalismo na Universidade de Brasília, no qual teve uma
repercussão significativa e que indicava o início das discussões sobre o tema.
(SILVERIO & MOEHLECKE, 2009)
No entanto, no início dos anos 2000 a discussão tornou-se institucionalizada e
forças das mais diversas áreas passaram a se articular para tratar dessa questão. A
produção acadêmica sobre o assunto foi crescente desde então, a mídia passou a se
dedicar a esse tema com mais frequência, as casas legislativas e jurídicas precisaram
se debruçar sobre a temática com mais empenho. A crescente discussão sobre ações
afirmativas trouxe como consequência a discussão sobre relações raciais e
desigualdades no Brasil. (FERES Jr. & DAFLON, 2015)
O artigo se divide em três partes: a primeira em que são apresentados os
discursos contrários a cotas predominantes nas discussões acadêmicas; a segunda em
que se expõem os argumentos favoráveis e contrários mais recorrentes na tramitação
da Lei de Cotas; e a terceira parte conclusiva que articula os argumentos formulados na
academia e na política sobre as cotas raciais e expõe as similaridades desses discursos
e como suas consequências podem impedir avanços maiores em termos de inclusão
social da população negra.

39

O projeto de lei 1332/198326, de autoria do então Deputado Federal Abdias do Nascimento, propunha
―(...) ação compensatória visando a implementação do princípio da isonomia social do negro, em relação
aos demais elementos étnicos da população brasileira (...).

125

Discursos acadêmicos: O constrangimento da raça.
O sistema de cotas para negros na UnB teve início no vestibular do segundo
semestre de 2004, sendo o período limite para revisão da política o primeiro semestre
de 2014 (UnB, 2013). A metodologia utilizada para identificar o candidato como cotista
passou por dois momentos: o primeiro, ele deveria ir a uma agência dos correios retirar
a ficha de inscrição, juntamente com o guia do candidato uma foto era anexada ao
processo que passaria por uma banca avaliadora. Todos esses trâmites aconteciam
antes da realização das provas. A partir do 1º semestre de 2008, houve a mudança para
o sistema de entrevista, no qual o candidato se inscrevia para o sistema de cotas e,
após a realização das provas, devia comparecer para uma entrevista pessoal com uma
banca avaliadora, previamente constituída40.
Todo esse momento estava dentro de um contexto de muitas discussões. O
ambiente acadêmico ficou marcado por fortes embates sobre a questão da autodeclaração que, para além do dito constrangimento, estão as questões históricas
sempre vigentes. Proponho então um diálogo de apreensões através do debate da
revista Horizontes Antropológicos41 de 2005, pois a narrativa desta revista é a narrativa
do debate da política de cotas no Brasil. Há neste material as controvérsias trazidas
pelas ciências sociais brasileiras quanto à identificação de quem poderia ou deveria ser
beneficiado no sistema de cotas raciais. Um texto chave, Políticas de cotas raciais, os
“olhos da sociedade” e os usos da antropologia: o caso do vestibular da universidade
de Brasília (UnB) de Marcos Chor Maio e Ricardo Ventura, ambos da Fundação
Oswaldo Cruz do Rio de Janeiro traz a questão proeminente da autodeclaração:
Por ocasião das inscrições, vários aspectos, de notável simbologia, por
enfatizarem uma bem marcada separação entre “negros” e os demais,
vieram à tona. A vestibulanda Vanderlúcia Fonseca comentou: “As
cotas já são um bom começo. Só acho constrangedor ter que ser
fotografada para provar a minha cor. Já tenho isso registrado em meus
documentos” (Nunes, 2004). Já Ana Maria Negrêdo frisou diretamente
as diferenças de procedimentos: “Acho que os brancos também
deveriam tirar foto. Tinha que ser igual para todo mundo. Por que só a
gente tem de meter a cara na câmera?” (Inscrição…, 2004). Coube ao
fotógrafo incentivar: “Temos que ter jogo de cintura para não deixar a
pessoa sem graça, e explicar que é um benefício para ela”. O
estabelecimento de filas separadas para as inscrições dos “negros”
chamou a atenção. De modo defensivo, declarou o coordenador das
inscrições, Neivion Lopes, quanto aos guichês apartados segundo
raça: “É separado porque precisamos de espaço reservado para fazer
40

Informações aferidas no relatório Análise do Sistema de Cotas Para Negros da Universidade de Brasília.
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texto. Primeiro citarei o titulo do texto e, seguidamente, citarei passagens do texto que escolhi para analise
documental.
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as fotos”. Uma senhora teria resmungado baixinho: “Isso é
constrangedor” [grifo meu] (Meira, 2004a). (p.192)

Vários ajustes, seja no plano da linguagem, seja na representação, ao que
parece, foram os mais desafiadores. A partir do “constrangimento” a raça, vários autores
trazem suas opiniões a respeito o sistema de cotas implementado pela Universidade de
Brasília. E, para além da antropologia, apresentaram suas afirmações em várias áreas
do conhecimento.
Maria Cátia Bartolini em A genética e a peritagem racialista achou importante
lembrar que:
“no caso brasileiro a realidade que tem sido revelada é tão repleta de
mestiçagem que existe um risco grande de alguém, baseado em
características físicas, errar quando tentar identificar o nível de
ancestralidade africana, indígena ou europeia num determinado
indivíduo, seja ele branco ou negro” (p.263)

Sérgio Pena em O triste caso do vestibular da Universidade de Brasília, descreve
que “em nível individual, não é possível fazer uma estimativa confiável do nível de
ancestralidade africana de uma pessoa pelas suas características físicas.” (p.284). Com
esse tom pungente, questiona:
Quer dizer então que a candidatura do filho claro do favelado negro
não deve ser homologada, enquanto a do filho moreno do rico branco
(lembremos que no Brasil o dinheiro embranquece) está perfeitamente
de acordo com as normas e regulamentos da UnB? Não seria esperado
que a universidade pública abrisse o caminho e ensinasse à sociedade
que o preconceito é injustificado, irracional, perverso e cruel? Ao invés
disso, não estaria a UnB absorvendo e internalizando os preconceitos
da sociedade? Se os “olhos da sociedade” são racialistas, a
universidade deve se tornar racialista também? (p.284)

Afirma depois que “o único critério admissível para as cotas é a auto-declaração”.
Mas norteiam negros a buscar um “lugar” onde o jogo de palavras entre o “favelado
negro” e o “rico branco” estão mais que claramente autoexplicativas: os lugares são
esses. Ancestralidade é algo que existe, de fato. Mas ela entra com maior
representatividade do que as estatísticas apontando fenótipo como uma evidência ao
racismo.
No entanto, Célia Maria Marinho de Azevedo indaga sobre a Cota racial e o
jargão policial na universidade: para onde vamos? que a “identificação é pura
negatividade que se reverte em positividade para reclamar devoluções, direitos,
reparação” (p.282). Percebemos que as bases para construção desse pensamento se
ancoram no fato de que as cotas desafiam os estudantes a dizer que se é negro de
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forma institucionalizada, o que está associado à classificação policial dada de imediato
em suas abordagens.
Com a abolição da escravidão em 1888, essa mesma violência ganhou
nova roupagem nos termos de uma política imigrantista racista que
promoveu a substituição nos postos de trabalho dos ex-escravos e
seus descendentes pelos imigrantes brancos, saudados como
membros da “raça superior”, “caucasiana” ou “ariana”. Mas, se é certo
que o racismo institucional se implantou no país com requintes de
perversidade, uma vez que discrimina racialmente sem nomear
“raças”, por que haveríamos de combatê-lo enredados no mesmo
conceito que permitiu conferir legitimidade científica à discriminação de
povos vistos como “diferentes” e inferiores ao padrão branco
“caucasiano”? (p.223)

Junto a essa analogia, Maria Rosário G. de Carvalho em Breves reflexões
suscitadas pelo artigo “Politicas de cotas, os olhos da sociedade e os usos da
antropologia: o caso do vestibular da universidade de Brasília (UnB), diz que apesar de
não ter “dúvidas de que a hierarquização racial atua, predominantemente, sobre o
fenótipo dos sujeitos”(p.265), afirma que
A definição de um fenótipo típico, através do “tom da pele”, tipo de
cabelo e “traços do rosto típicos da raça negra”, parece guiar-se, no
limite do grotesco, pelo estereótipo do negro das crônicas policiais, um
suposto hiper-realismo que não guarda correspondência com a notável
plasticidade dos fenótipos de homens e mulheres negros deste país.
Como também não guarda correspondência com o correlato critério de
afrodescendência, não passível, como argutamente observou uma
candidata com “tataravó escrava”, de ser detectado pela mais potente
câmera digital. (p.266)

O constrangimento as cotas foi associada pela autora como a mesma lógica que
rege a violência policial sobre as pessoas negras. Lília Moritz Schwarczs em O retorno
do objetivismo ou os males de ser científico indaga, dentro de uma vertente histórica,
sobre atributos que a escola Nina Rodrigues em que “a ciência surgia como elemento
fundamental para, no limite, determinar onde estava localizada a criminalidade e a
degeneração” (p.248). Compara as comissões a esse momento histórico em que apelar
para uma ciência determinista e raciológica com vistas a determinar, e isolar, aqueles
que “vexavam a nação”(p.249) e,
(…) por isso se atentava para o criminoso (e sua conformação racial)
e não para o crime, já que o indivíduo não passava de um compósito
de sua raça. No caso da UnB, descontadas as especificidades
contextuais, os procedimentos parecem aparentados com os velhos
critérios deterministas, no sentido de buscar em uma certa antropologia
os “especialistas das raças” e de escolher nos traços fisionômicos
elementos objetivos e científicos para definir, ora quem, a identidade.
(…) Se raça não se sustenta mais como critério científico, o que dizer
desse projeto de retorno aos modelos “objetivistas” do século XIX que,
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tomando como base um modelo racial – e que privilegia a aparência –
, anulam o indivíduo em nome de um conjunto de traços fisionômicos?
Afinal, qual é o novo critério que fará pender a balança: aparência,
origem social, hereditariedade, passado histórico ou então militância
política? (p.249)

Esse ideal, no entanto, afastava-se da noção básica de modernidade em que
tudo parecia envolver progresso para um espaço-tempo impregnado de efeitos da
memória e da história das negras e negros no Brasil. Se o racismo até então, tem sido
estruturante do chamado “pensamento social brasileiro” e as histórias sobre as
expressividades negras sempre aparecem amiúde em seus esboços, nos inquieta dizer
se este evento (o de cotas) cristalizou um momento de angústia pela ruptura,
implicações e representações que estavam, desde então, perfazendo o imaginário
popular e nacional.
Para Ivonne Maggie, em Políticas de cotas e o vestibular da UnB ou a marca que
cria sociedades divididas, as cotas implicariam a “lógica que se opõe radicalmente ao
nosso sistema de classificação racial” (p.287), ou seja,
Como instituir cotas raciais sem antes classificar rigidamente aqueles
que têm direito e os que não têm? (…) Quem são os fraudadores? São
os que utilizam o sistema brasileiro de identificação racial? Quem é
mais discriminado? Aquele de pais ricos que têm a pele negra ou o que
tem a pele clara e os pais pobres e nem tão pretos? Para não ser
fraudador, o candidato tem que se identificar com a concepção de
negro como está hoje nas estatísticas que medem as desigualdades
raciais? (p.288)(…) Não há como fugir do dilema (grifo meu). Ou você
é contra a ideia de “raça” e concorda que pertence à raça humana (grifo
original) ou você concorda que “raças” existem. (…) Maio e Santos
fazem o alerta e, mais ainda, dizem que a moderna ciência genética
respalda o que os brasileiros acreditavam e o que os estudantes
dessas escolas reafirmaram. Não há “raças” humanas, mas raça
humana (grifo original). (p.289; 290)

Raça humana entra como uma metáfora para igualdade. Por mais que se negue
que estejam ultrapassando em suas análises, percebemos uma nada sutil e poderosa
memória social fortemente enraizada. Visto que os processos ao constrangimento estão
nas pessoas brancas, o dizer negro representa na verdade, a dificuldade ao
comprometimento moral com o racismo. Clóvis Moura (1977) falava disso como um
dilema axiológico: “precisamos tentar descobrir as causas sociais, econômicas e
culturais que criaram esse estereótipo” (MOURA, 1977). Desse negro que foi expulso,
não só do centro de produção material, mas também, expulso da camada que produz
as ideias e a cultura tradicional, na qual é formulada dentro de valores de uma classe
social dominante. Neste sentido, eles contribuíram para tornar inevitável, de forma direta
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e consciente, a expansão do dilema do conflito ético-racial. Um caminho que não se
limitou apenas em aportes teóricos, levando a perceber como a efetividade da
emancipação negra tornou sensível essa falácia de coletividade nas ciências sociais.

Discursos Políticos: Os problemas no Brasil são sociais, e não raciais.
A primeira Universidade Federal a formular e implementar um sistema de cotas
raciais no país foi a Universidade de Brasília, que desde o início do século testou um
modelo de ingresso mais democrático ao ensino superior. O início dos anos 2000
também foi politicamente marcado no país pela eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para
Presidente da República. A chegada do Partido dos Trabalhadores ao poder implicou
na ascensão de novas pautas à agenda política e de maior participação das minorias
sociais na estrutura de poder.
Nesse contexto a temática racial passa a ter maior espaço institucional com a
criação da Secretaria de Políticas de Igualdade Racial (SEPPIR), uma Secretaria com
status de Ministério vinculada a Presidência da República. A criação da SEPPIR foi
consequência de intensa mobilização popular, principalmente por parte do movimento
negro e de suas inúmeras pautas. Dentre essas pautas a proposta das ações afirmativas
foi central nas discussões sobre promoção da igualdade racial. (SANTOS & SOUZA,
2016).
A partir da criação da SEPPIR algumas propostas legislativas sobre a temática
racial foram apresentadas e outras ganharam maior impulso. Uma dessas normativas
foi a Lei de Cotas que já tramitava no Congresso Nacional, mas a partir do engajamento
do Executivo Federal passou a tramitar com maior celeridade no Legislativo Federal. O
enfoque deste trabalho se voltará mais especificamente para os discursos construídos
por parlamentares e convidados nas Audiências Públicas realizadas no âmbito da
tramitação dessa lei.
Para iniciar é importante saber qual é a previsão da Lei 12.711/2012, também
conhecida como Lei de Cotas. A normativa reserva 50% das vagas das Instituições de
Ensino Superior e Técnico Federais do país para algumas categorias de jovens. A
primeira categoria são os estudantes egressos de escolas públicas, dentre eles a
metade das vagas destina-se a jovens com baixa renda (até 1 salário mínimo), dentre
esses uma parcela proporcional a quantidade de pretos, pardos e indígenas da unidade
federativa segundo o censo IBGE deve ser destinadas a essa categoria de pessoas.
Como nota-se o arranjo institucional que esta legislação inaugurou é bastante complexo.
(Veja figura 1)
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(Figura 1)

a

Ao observar o formato legal adquirido pelas cotas para ingresso no ensino
superior federal é possível notar como a disputa sobre a temática de classe e a temática
racial se fizeram presentes. A pesquisa desenvolvida sobre a tramitação legislativa da
Lei de cotas tinha curiosidade central por entender como que a questão racial, central
nas discussões sobre ações afirmativas no Brasil até o momento, tornou-se marginal na
lei formulada. Como nota-se o formato da Lei desprivilegia a existência de cotas para
negros e indígenas no ensino superior, e valoriza a existência de cotas para pessoas de
baixa renda.
De fato, ao analisar os documentos e as narrativas das pessoas envolvidas nas
discussões da Lei de Cotas nota-se que o ponto nodal de conflito foi este embate: Classe
versus Raça; Cotas Sociais versus Cotas Raciais. Os atores que participaram das
discussões nas audiências públicas e os parlamentares ao produzirem seus pareceres
e relatórios explicitaram com muita frequência que esse era o conflito primordial que
estava sendo tratado na formulação daquela política pública.
Para tornar mais visível essas disputas destacamos três argumentos de cada um
desses lados, entre os comentários contrários a cotas raciais mais recorrentes estavam:
1) a defesa de que medidas universalistas teriam o mesmo efeito que as cotas raciais;
2) a divisão do país em raças ou racialização da distribuição de direitos; e 3) a
marginalização de uma outra parte da população, os brancos pobres. Já entre os
argumentos favoráveis as cotas raciais mais frequentes foram: 1) os prejuízos históricos
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acumulados pela população negra brasileira; 2) a possibilidade de se garantir acesso
igualitário à direitos; e 3) o reconhecimento do critério racial como real na distribuição
de oportunidades e direitos.
Entre os principais argumentos contrários às cotas raciais nota-se que há
dificuldade por parte dos formuladores de políticas em compreender as pessoas negras
e indígenas como parcela populacional historicamente excluída das políticas
educacionais, bem como vítimas de ações concretas e institucionalmente racistas por
parte do Estado brasileiro. Observa-se uma negação do racismo na distribuição dos
direitos e o não-reconhecimento da cidadania de negros e indígenas brasileiros.
Concomitante à tramitação da Lei de Cotas, tramitava no Congresso Nacional o
Estatuto da Igualdade Racial uma proposta legislativa que visava definir direitos que
beneficiassem especificamente esta população levando o Brasil a efetivamente reparar
as centenas de anos de exploração e exclusão. Sobre a existência dessas propostas
legislativas o cientista Demétrio Magnoli afirmou na Audiência Pública da Câmara dos
Deputados em 25/04/2006:
“O PL é um elemento nesse processo. No Brasil, ele é um
elemento de uma política muito mais ampla. Por isso, interessame colocá-lo no contexto. O PL é um elemento crucial, como
formulador ideológico, de uma política conduzida pela Secretaria
Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, em
conexão com os Ministérios da Saúde e da Educação, que têm
papéis fundamentais na produção de uma narrativa. O ponto de
chegada não é o PL das cotas raciais; o ponto de chegada é o
Estatuto da Igualdade Racial, aprovado no Senado Federal em
surdina e que chegou à Câmara para ser discutido. O Estatuto
da Igualdade Racial significa uma nova Constituição no Brasil;
significa a abolição da idéia da Nação como um contrato entre
indivíduos iguais na lei e nos direitos; significa também a criação
de uma confederação de raças”.42

Para ele tratar de modo desigual os negros brasileiros devido as condições de
desigualdade historicamente vivenciadas seria inapropriado para o Brasil. Conforme
notamos nos discursos acadêmicos a defesa do ideal nacionalista, com identidade
própria que envolve a questão da mestiçagem também está presente aqui nessa defesa
contra cotas raciais que ocorreu no Congresso Nacional. Outra semelhança entre o
discurso acadêmico e político foi a preocupação com o branco pobre que seria
hipoteticamente excluído dos sistemas de seleções para ingresso no ensino superior.
Veja a argumentação apresentada pelo então Senador Marconi Perillo em 2009:

“ (...) A questão que se coloca na implementação de cotas não é
se beneficiaremos os negros e afrodescendentes, mas, se ao
agirmos somente sob o critério étnico e racial, não estaríamos
42

Demétrio Magnoli, Audiência Pública Câmara dos Deputados 25/04/2006
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ignorando a natureza da mestiçagem do povo brasileiro, e
colocando à margem do benefício a população não negra
igualmente excluída.”43

Como nota-se há uma dificuldade da branquitude de admitir o acesso a direitos
para a população negra e indígena, mesmo que fora do Congresso Nacional as
discussões sobre Ações Afirmativas naquele momento tratavam sobre formas de
promover a igualdade racial, dentro do Congresso Nacional muitos parlamentares não
foram capazes de conceber que se tratava de uma política focalizada na população não
branca. A grande preocupação para esses políticos era como ficariam os brancos nesse
novo modelo de distribuição de direitos.
Em contraposição a esse tipo de argumentação e favoravelmente às cotas
raciais o professor Valdélio Santos afirma:

“O sistema de cotas contribui para a reorganização do sistema
de ensino, a fim de que sejamos incluídos como cultura e como
povo. A nossa presença na universidade contribuirá
fundamentalmente para que formemos os nossos quadros
políticos e compartilhemos o poder político, do qual estamos
afastados, inclusive no Congresso Nacional.”44

Outro argumento muito recorrente foi o de que o problema do país era de classe
social, de desigualdade social e não de desigualdade racial. Sendo assim, basta que o
país formule políticas que mitiguem a pobreza para que a igualdade social aconteça. O
relatório produzido pelo então Senador Lobão Filho explicita este tipo de argumentação
que esteve muito presente na tramitação da atual lei, ele argumentou:
“No que se refere às chamadas ‘cotas raciais’, embora tenhamos
consciência de que o Supremo Tribunal Federal as considerou
em acordo com a Constituição, somos da convicção de que
preferencialmente devemos adotar sistema de ‘cotas sociais’,
que permite e favorece o acesso à educação superior e técnica
de todos os brasileiros que tenham cursado o ensino médio e
fundamental nas escolas públicas, em especial àqueles oriundos
de famílias com baixa renda. (…) As cotas sociais permitem
alcançar os mesmos objetivos das cotas raciais, sem riscos de
uma perigosa divisão da sociedade brasileira contidos nessas
últimas. ”45

Como é possível notar de acordo com essa afirmação as cotas raciais poderiam
iniciar uma divisão racial no Brasil. Os dados estatísticos produzidos há décadas sobre
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Voto em Separado do Senador Marconi Perillo, 2009
Valdélio Santos, Audiência Pública Câmara dos Deputados, 25/04/2006
45 Voto em Separado do Senador Lobão Filho
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as desigualdades raciais no país foram ignorados, o histórico de exclusão social da
população negra também não foi considerado, a dimensão da desigualdade social
exclusivamente relacionada ao preconceito e a discriminação racial não esteve presente
nesse tipo de discurso.
Para essa pesquisa é evidente que houve um esforço articulado entre várias
forças sociais para afastar a centralidade que a temática racial poderia ter na formulação
desta política. Conforme argumenta o professor Nelson Inocêncio46, é uma falácia
afirmar que há um antagonismo entre cotas sociais e cotas raciais, uma vez que as
desigualdades raciais são uma problemática social. Essa separação que norteou os
debates políticos sobre a Lei de Cotas demonstra como no âmbito político ocorre a
negação da raça como um critério de promoção de desigualdades. Destaco, por fim,
que a Lei de Cotas é sim um avanço político ao considerarmos o aumento no ingresso
de pretos, pardos e indígenas no Ensino Superior Federal do país, não foi o avanço
desejável, mas o possível.

Conclusão
Conforme o que foi exposto o principal ponto de tensão nas discussões sobre
ações afirmativas foi à questão racial. Ao se tratar de espaço de privilégio e poder ser
ocupado por pessoas negras, muitas iniciativas e forças levantaram-se em oposição. O
período de formulação das propostas de ações afirmativas para negros e indígenas
expuseram de modo muito explícito o racismo à brasileira, que tem suas raízes no mito
da democracia racial, e gera como fruto a não centralidade da questão racial na
formulação das políticas públicas. A ideologia da mestiçagem é posta à prova e as
convicções desse “credo brasileiro” coloca em situação aflitiva a nossa cara identidade
nacional, que por muito tempo nos sustentou e representou.
Olhando tais textos, se vê, por exemplo, que se almeja uma sociedade justa e
democrática. Mas para isso, essas propostas inevitavelmente exigem novas formas de
se olhar a desigualdade e oferecer oportunidades concretas. Os estudos tendem, em
geral, a subsumir a questão étnico-racial à condição socioeconômica, concluindo que
bastaria atuar sobre os fatores econômicos das desigualdades (redistribuição regional,
qualificação educacional e estrutura de empregos) para que os indicadores diferenciais
entre negros e brancos tendessem à convergência (SILVÉRIO, 2008).
Lélia Gonzalez e Carlos Hasenbalg, em Lugar de negro, publicado em 1982,
constatam que as relações raciais no Brasil tiveram a sua formulação básica em cima
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Afirmação feita em audiência pública realizada pela Câmara dos Deputados em 2009.
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das acepções de Gilberto Freire, em 1930. E a consequência principal estaria na
ausência de preconceito como uma ideia e discriminações raciais e, portanto, a
existência de iguais oportunidades econômicas e sociais para negras/os e brancas/os.
É importante observarmos o espírito de retóricas existentes em cada um desses
discursos apresentados no texto. No Brasil as relações raciais estão além dos entraves
que a desigualdade possa representar. Nestas falas fica evidente que o significado das
cotas é mais pontuado no âmbito da legalidade do que no impacto que isso traria ao
cotidiano universitário e a juventude negra de maneira ampla. Questiona-se, então: o
que isso representaria para o Brasil? O que quer dizer o constrangimento
constantemente destacado? A interpretação sobre as comissões está no fato de
constranger o aluno negro ou de acusar o aluno branco de possível fraudulento? Em
um todo e especialmente para a nossa identidade, reativa-se o mestiço. E se há o
mestiço, isso lhe aproxima de que ideal de estrutura racial?
Cida Bento (2002) traz um aporte psicanalítico interessante: a indignação
narcisista. Existe um sentimento de indignação da violação dos direitos, mas só quando
essa violação afeta o grupo de pertença. Ou seja, há um abismo entre o reconhecimento
abstrato ou sentimental do outro e a prática existencial de aceitação de outras
possibilidades humanas. (SODRÉ, 2017). Ao mesmo tempo em que estamos querendo
uma autenticidade nacional, estaríamos nos fechando a realidades muito mais
autênticas.
Ao lançar esse debate, percebemos que se versa sobre algo que vai além de
uma etnografia, tratando-se de um sentido que as distintas origens étnicas são
identificadas. Partimos da ideia de que as (re)construções identitárias implicam
(re)construções políticas e sociais, entendendo o espaço como uma apropriação de
grupos sociais para assegurar suas necessidades vitais, materiais e emblemáticas.
Neste sentido, as imagens sociais e historicamente construídas sobre as raças têm
incidência sobre a identidade nacional, embora as estratégias do poder público no Brasil
raramente tenham assumido uma perspectiva abertamente racialista. Nem por isso
deixaram de ter efeitos bastante perversos do ponto de vista das disparidades raciais
(GOMES; PAIXÃO, 2008).
Do ponto de vista de uma agenda política e de pesquisa sobre a questão racial
brasileira, podemos afirmar que vivenciamos um novo quadro, fundamentalmente
atravessado por uma mudança normativa e pela tensão da ideia de nação mestiça.
Inegavelmente, a discussão sobre a temática do antirracismo, da identidade negra e das
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relações étnico-raciais vem adquirindo no Brasil, nas últimas décadas, uma proporção
inédita, trazendo uma expressiva produção acadêmica e a potencialização do debate
em diversas esferas políticas sobre o tema. Esse momento de reflexão, que também
pode ser considerado uma convocação, uma reelaboração sob olhares diversos, e
muitas vezes conflitantes, as novas demandas que surgem em relação à temática racial.
Há muito o que se explorar no conjunto de dados sobre a qualificação de acesso
de negras e negros às etapas mais elevadas de escolarização. Apesar do caminho de
avanços e melhoras, ainda estamos no início do percurso para alcançar a desejada
equidade de oportunidades e pleno acesso aos bens acadêmicos pela população negra
e indígena brasileira. Observamos que infelizmente as remodelagens que o mito da
democracia racial tem ganhado nos dias atuais geram como consequências avanços
limitados em políticas públicas elementares para o desenvolvimento do país, como a
democratização do ensino superior.
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UMA BREVÍSSIMA ANÁLISE SOBRE OS PROCESSOS DE LONGA DURAÇÃO DA
INTOLERÂNCIA RELIGIOSA CONTRA OS GRUPOS E CULTOS RELIGIOSOS DE
MATRIZES AFRICANAS NO BRASIL.

Profº Babalawô Ivanir dos Santos47

Resumo
Quando recebi o convide da Revista Akeko, me vi impelido sobre as possibilidades de
escrever sobre uma perspectiva reflexiva no tema Uma brevíssima analise sobre os
processos de longa duração da intolerância religiosa contra os grupos e cultos religiosos
de matrizes africanas no Brasil, ressaltando os processos históricos de fomentação da
discriminação e do preconceito como alimento simbólico para o crescimento da
intolerância, bem como, destacando a Caminhada em Defesa da Liberdade Religiosa
como estratégia de resistências contemporâneas, gestada ao longo da história da
formação da sociedade brasileira e em prol do diálogo inter-religioso.
Palavras Chaves: Tolerância; Intolerância; Discriminação Religiosa; Resistência.

Abstract
When I received the invitation of Akeko Magazine, I was impelled about the possibilities
of writing on a reflective perspective on the subject A very brief analysis on the long-term
processes of religious intolerance against the religious groups and religious cults of
African matrices in Brazil, highlighting the historical processes of fomenting
discrimination and prejudice as a symbolic support for the growth of intolerance, as well
as highlighting the Walk in Defense of Religious Freedom as a strategy of contemporary
resistance, developed throughout the history of the formation of Brazilian society and in
favor of inter- religious.
Keywords: Tolerance; Intolerance; Religious Discrimination; Resistance.
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Uma brevíssima análise sobre os conceitos em torno dos casos: Intolerância,
Tolerância e Discriminação Religiosa
Comumente, os conceitos de tolerância, intolerância e discriminação religiosas
podem ser interpretados como antônimos, entre tolerância intolerância, e/ou sinônimos,
no caso de intolerância e discriminação religiosa e, por isso são passíveis de múltiplos
sentidos e interpretações. O filósofo Noberto Bobbio, em sua obra A Era dos Direitos,
analisa que o significado histórico da noção predominante de tolerância se refere ao
problema da convivência suscitada, principalmente após a ruptura entre cristãos
católicos com a cisma protestante. A tolerância, assim, nasce no século XVI, como uma
tentativa de convivência pacífica das pluralidades religiosas cristãs dentro dos recémformados Estados Modernos.
No mesmo esteio, o refeito autor aponta que a intolerância se baseia na certeza
de se possuir a verdade absoluta seja do ponto de vista religioso ou social, caracterizada
por procedimento de exclusão e perseguição. Já a discriminação religiosa, pode ser
entendida e interpretada como um tratamento desigual, que pode ser ocasionado ou
proporcionado pelo preconceito racial, de gênero, classe social ou religião.
Podemos perceber um bom exemplo para tal análise ao entendermos que o
Estado brasileiro faz distinção ao conceder permissão para a presença de crucifixos e
bíblias em prédios e repartições, mas não concede a atabaques e/ou símbolos sagrados
de matrizes africanas. Isso configura discriminação religiosa, pois se baseia no
consentimento de tratamento desigual a um grupo religioso em detrimento dos demais.
Pondo em cheque a laicidade imparcial do Estado ao que se refere à religiosidade.
Quando uma pessoa é vítima de violência psicológica, patrimonial e/ou física por
causa da sua escolha religiosa, isso configura como intolerância. Aqui podemos
exemplificar o caso da menina Kaylane, de apenas 11 anos de idade, que foi vítima de
intolerância religiosa, em 14 de junho do ano de 2015, apedrejada após sair de um culto
de candomblecista.
O fatídico episódio de intolerância religiosa não é o único dentro da história das
perseguições sobre as minorias religiosas no Brasil. Entretanto, mesmo diante destas
configurações, precisamos ressaltar que entre tolerância, intolerância e discriminação
religiosa estão a liberdade religiosa e o sentimento religioso. E é possível, dentro das
nossas liberdades, tolerar uma religião e ao mesmo tempo discriminá-la; é possível
dentro das nossas liberdades, combater a intolerância e ao mesmo tempo sentir-se “no
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direito” em não querer conviver com os outros que professam crenças diferentes, porque
somos frutos das configurações sociais e históricas.
E historicamente, no caso das religiões de matrizes africanas, a violência
simbólica, estigmatização e a desqualificação fomentaram as perseguições e as
tentativas de cerceamento à liberdade religiosa que vem crescendo a cada dia em nosso
país.

O processo de longa duração das perseguições aos cultos de matrizes africanas
no Brasil
Ao observarmos os casos de intolerância religiosa no Brasil contra as religiões
de matrizes africanas, talvez, erroneamente, poderíamos concluir que esses processos
sistemáticos de violências nasceram e ganharam forças junto ao crescimento dos
grupos religiosos de vertentes pentecostais e neopentecostais no país, que buscam
fazer de seus púlpitos verdadeiros campos de batalhas espirituais.
Entretanto, decorre que no Brasil a história das perseguições, regadas a
preconceitos e discriminação racial, contra os grupos e aos cultos de religiões de
matrizes africanas está intimamente ligada aos processos de conquista e dominação
dos países europeus sobre o continente africano e posteriormente a escravidão dos
negros do continente. Bem como, ligado aos processos de construção do racismo
científico, que ainda na virada do século XVIII para o XIX, trazia explicações tal como
as descritas por Hegel (1953) sobre os negros na África que,
No tiene interés histórico próprio, sino el que los hombres vivea ali em
la barbaria e el salvajismo, sin, suministrar ningún ingrediente a la
civilizacíon. Pot micho que retrocedamos em la historia, hallaremos que
Africa estpa siempre cerrada ao contacto co ekresto del mundo; es um
Eldorado recigido en si mismi, es el pais niño envuelto em la negrura
de la noche, allende la luz de la historia conscuente (Idem, p. 187).

Ainda em Hegel (1953), podemos ler que
El negro representa el hombre natural en toda subarbarie e violencia;
para compreenderlo devemos olvidar todas las representaciones
europeas. Debemos olvidar a Dios y la ley mora. Para compreenderlo
exatamente, devemos hacer abstraccíon de todo resto y moralidade,
de todo sentimento. Todos esto está de más en el hombre imediato, en
cuyo caracter nada se encuentra que suene a humanidad (...) Así pues,
en Africa encontramos eso que se ha llamado estado de inocencia de
unidad del homem con Dios y la naturaleza. Es este el estado de la
inocencia de sí. Pero el espiritu no debe permanecer en tal punto, en
este estado primero. Esse estado natural primero es el estado animal
(Idem, p.190).
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E por estar, segundo as interpretações hegelianas, em constante estado de
barbárie, decorre daí a possibilidade de dominação e escravização dos negros. Haja
visto que o desconhecimento de Deus, tal como posto, também prevê uma intervenção
divina dos grupos cristianizados sobre as terras não cristianizadas. A construção desse
imaginário, apoiada nas explicações religiosas e científicas, coisificou e inferiorizou o
indivíduo negro/africano e suas culturas, o que justificou, em grande medida, a
escravidão, a deploração e a depravação das sociedades negras sem que haja o
desenvolvimento de forças produtivas na África, mas sim desestruturando as
comunidades camponesas pelo esvaziamento populacional, ainda sujeito a migrações
e a deslocamentos como forma de fugir ao tráfico de escravos (Ki-Zerbo, 1982, p.281).
No Brasil, em princípio do século XVII, os cultos africanos começaram a ser
observados, suas vinculações e extrema admiração, passando a ser objeto de
preocupação por parte das autoridades eclesiásticas da colônia. Segundo Mariano
(2001)
o Estado regulou com mão de ferro o campo religioso (...); reprimiu as
crenças e práticas religiosas de índios e escravos negros e impediu a
entrada das religiões concorrentes, sobretudo a protestante, e seu livre
exercício no país. (Idem, 127-128)

A mesma situação continuou no Brasil Império, uma vez que o artigo 5º da
Constituição Imperial, de 25 de março de 1824, outorgada por D. Pedro I, dizia: “a
religião católica apostólica romana continuará a ser a religião do império”. A Constituição
de 1824 demonstrou avanço, mesmo que pouco, no que tange à liberdade religiosa dos
cultos não católicos, ao inferir no documento que nenhum indivíduo poderia ser
perseguido por motivos religiosos desde que o mesmo respeitasse a religião oficial do
Estado e não ultrajasse a moral pública.
Entretanto, como salienta o historiador Assis (2012), tal promulgação dizia
respeito aos protestantes que começam a entrar legalmente no país através do Tratado
de Comercio e Navegação, assinado em 1810 entre a Coroa Portuguesa, cristã católica,
e a Inglesa, cristã protestante. Possibilitando interpretações sem uma equidade social
que pudesse possibilitar ou promover visibilidade dos grupos religiosos de matrizes
africanas como religiões.

Visibilidades das Resistências dos grupos e dos cultos de religiões de matrizes
africanas
Assim como, possivelmente, em vários outros países que apostaram na
escravidão negra como uma forma de obter lucros com escravos, no Brasil as negras
culturas e experiências religiosas foram ressignificadas, em suas múltiplas instâncias,
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como possibilidades de existências no gozo das resistências contra as invisibilidades
sociais e cotidianas.
As resistências religiosas afro-brasileiras, divididas em ações de resistências,
encaradas e interpretadas como desordem, raramente eram veiculadas pelos meios de
comunicação de massa de forma positiva ou válida. Ao não aderirem a religião tolerável,
cristã, esses indivíduos passavam ser consideradas pessoas não gratas para o Estado
brasileiro. Mesmo com a promulgação da “moderna” Constituição de 1988, pós-ditadura,
que tentava propor uma abertura para o mundo plural.
A Constituição, em seu artigo 5°, nos diz que é “inviolável a liberdade de
consciência e de crença, assegurando o livre exercício dos cultos religiosos e
garantindo, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e as suas liturgias”. Assim,
quaisquer atos dolosos ao patrimônio litúrgico, material e imóvel são acometidos contra
os direitos dos cidadãos brasileiros. Todavia, mesmo sob as asas paternalistas da Lei,
que abarca também os patrimônios religiosos, tanto as perseguições religiosas como a
destruições de templos de matrizes africanas se intensificaram em grande escala.
O combate contra a “má” religião, aqui caracterizadas pelas religiões afrobrasileiras, passou a ser encarado como uma guerra santa; e destruir quaisquer
vestígios dessas culturas e religiosidades passou a fazer parte, principalmente, do
imaginário cristão pentecostal e neopentecostal que vem crescendo e assumindo um
papel emblemático no cenário social, econômico e principalmente político no Brasil.
De tal modo, alimentada pelo crescente combate religioso, esses tipos de
apropriação indevida vêm ocasionando um crescente número de casos de intolerância
religiosa no Brasil. O desconhecimento das culturas afro-brasileiras e africanas
alicerçado pela fomentação do ódio religioso, racismo e xenofobia. Entretanto, com a
promulgação da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003 – que prevê o ensino das históricas
e culturas africanas e afro-brasileiras em todas as instâncias e fases de ensino dos
cidadãos brasileiros –, um aumento significativo de trabalhos, dentro e fora dos
ambientes escolares e de formação superior, vem proporcionando um alargamento nas
fronteiras educacionais ao introduzir, em todas as instâncias de ensino, a
obrigatoriedade do ensino das Histórias da África e das Culturas afro-brasileiras.
Destaco aqui o Curso de Pós-graduação em Estudos sobre Pluralidades e
Intolerância, aprovado por unanimidade, no dia 7 de junho de 2017, pelo conselho
acadêmico e universitário da Universidade Católica de Petrópolis. O curso, que foi
construído, principalmente, por pesquisadoras e professoras negras e pesquisadores e
professores negros, busca resgatar o sentido cultural do fenômeno religioso, ou seja,
sua determinação enquanto produto da experiência humana, posto que o homem seja
um ser linguística e historicamente delimitado. A reflexão estimulada no processo de
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ensino e aprendizagem tem, também, o objetivo de situar cada fenômeno, tanto no
contexto que o produz quanto na rede de relações culturais e históricas que
transcendem longos recortes espaço-temporais, produtora de semelhanças e
diferenças entre mitos, ritos, crenças e costumes. Procurar-se-á fazer emergir e propor
alternativas de reflexão acerca do sentido de sagrado, este eixo comum a atravessar o
fenômeno religioso universalmente. Situar, com o objetivo de combater, as práticas e a
origem de atitudes de desrespeito, fundamentalismos e intolerâncias.
Infelizmente, mesmo sendo obrigatório o cumprimento da Lei, ainda não é
realidade de ensino para muitas alunas e muitos alunos nos centros educacionais
públicos e privados no Brasil. É de extrema importância a anexação da Lei 10.639 nos
centros de ensino, mas, salientamos que, essa medida é uma forma paliativa de
camuflar as desigualdades raciais e desmerecimentos das cultuas negras africanas no
país.

A formação e a informação são nossas maiores armas para combater a

intolerância religiosa.
E foi pensando em formação e informação que o Centro de Articulação de
Populações Marginalizadas (CEAP), em parceria com a editora Klíne, lançou, em 2017,
o livro ‘Intolerância Religiosa no Brasil: Relatório e Balanços'. A obra nos chama atenção
para o fato de que dos 1.014 casos de intolerância religiosa registrados entre os anos
de 2012 a 2015, pelo Centro de Promoção da Liberdade Religiosa & Direitos Humanos
(CEPLIR), 71,15% são casos de violência física, psicológica e/ou patrimoniais contra
adeptos das religiões afro-brasileiras. Algo que vislumbra compreender como a
sociedade opera e cresce junto ao preconceito, racismo, desrespeito e desumanidades.
Os dados estatísticos colhidos e apresentados no referido livro fazem parte dos
registros feitos pelas fontes: Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR)
Disque 100, Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro (FIERJ), Presença
Ecumênica e Serviço (KOINONIA), Sociedade Beneficente Mulçumana do Rio de
Janeiro (SBMRJ), Instituto de Estudos da Religião (ISER), Universidade Federal
Fluminense (UFF), Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO),
Secretaria Políticas de Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e pelo Movimento InterReligioso do Rio de Janeiro (MIR).
Entre os dados fornecidos, apodamos a atenção para o quesito de tipificação
dos agressores dos casos de intolerância religiosa. Segundo os dados disponibilizados
pelas SEPPIR, o perfil dos suspeitos/agressores é: 26,94% caraterizados por vizinhos;
29,40% por desconhecidos; 4,9% por professor; 3,93% mãe e 2,24% empregador. O
que nos possibilita concluir também que a intolerância no país é uma questão
sistemática na nossa sociedade e que atinge todas as esferas e relações sociais e é
fabricada dentro das menores relações sociais.
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Ora, o trabalho apresentado no livro só foi possível mediante a união e o diálogo
que desde o ano de 2008 rege a Comissão de Combate à Intolerância Religiosa (CCIR).
Composta por religiosos e religiosas de vários seguimentos, a CCIR é uma entidade
sem fins políticos e lucrativos que sempre teve como símbolo a união, respeito mútuo,
solidariedade, alteridade e fraternidade em prol de táticas plausíveis para o combate a
todos os tipos de intolerância e preconceito. Em si, um trabalho regado sobre o diálogo
inter-religioso.
A Comissão foi criada após a verificação das denúncias de ataques as religiões
e cultos de matrizes africanas, publicadas por meio do jornal Extra, em 2008, através da
série de reportagem “O tráfico remove até a fé”, que denunciou as arbitrariedades
cometidas pelo traficante Fernandinho Guarabu, no Morro do Dendê, localizado na Ilha
do Governador - interior da Baía de Guanabara - no Estado do Rio de Janeiro, contra
os adeptos das religiões matrizes africanas (que não podem sequer utilizar turbantes e
colares rituais) expulsos.
A matéria foi apenas uma das inúmeras denúncias dos casos de intolerância
religiosa no Brasil, porém a novidade que se expressava era a infortuna união entre a
religião e o tráfico em prol de uma limpeza étnico-religiosa, em que o alvo que estava
na mira do tiro da intolerância era as religiões e religiosidades de matrizes africanas. E
neste mesmo episódio, fora os umbandistas e candomblecistas que entoaram suas
vozes e cobram das autoridades públicas respostas contra o cerceamento de suas
liberdades de culto, o que fere constitucionalmente os seus direitos enquanto cidadãos
brasileiros.
Dez anos se passaram após o episódio de intolerância que aconteceu no morro
do Dendê e ainda não nos é possível vislumbrar um país menos intolerante, menos
racista e mais justo em que todos e todas possam conviver harmonicamente respeitando
as diferenças de crenças, raças e escolhas. Por isso não podemos deixar que nossas
lutas e protagonismos caiam no esquecimento histórico e precisamos fazer de nossas
vozes a maior “arma” contra todos os processos de desumanidades. Crescemos mais
com as/ e nas diferenças, com as pluralidades e respeito mútuo.

Caminhar para promover o diálogo inter-religioso
Após a averiguação dos crimes, as entidades federativas de umbanda e
candomblé do Estado do Rio de Janeiro, solicitam uma audiência de urgência com o
secretário de Segurança Pública, José Mariano Beltrame, pedindo providências para
garantir o livre exercício do culto religioso nas comunidades às quais pertenciam.
As denúncias de que traficantes convertidos a igrejas independentes estavam
proibindo as manifestações da umbanda e do candomblé nas favelas cariocas causaram
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reações, também, na Câmara dos Vereados do Rio de Janeiro. No dia seguinte às
denúncias, foi criado o Disque Denúncia Intolerância, que ficava disponível 24horas para
registros de casos de discriminação contra adeptos de qualquer religião.
Mesmo após a criação do disque denúncia e a solicitação da audiência pública,
os adeptos das religiões de matrizes se reuniram com diversos líderes, entre eles
espíritas, judeus, católicos, muçulmanos, católicos, protestantes, wiccanos, etc., para
organizar o movimento em defesa da liberdade religiosa. O desdobramento deste
evento resultou na primeira projeção de uma caminhada que teria um objetivo duplo:
expor criticamente a realidade sócio-histórica da intolerância religiosa no país e a
violência de muitas dimensões decorrente da mesma.
Com isso, torna-se possível a abertura de um espaço neutro em que fosse
possível realizar o diálogo entre diferentes grupos religiosos, intelectuais, políticos e
agentes midiáticos, atentando para a pluralidade de experiências religiosas presentes
no Brasil e a urgência de um debate aprofundado sobre questões concernentes a
laicização do Estado brasileiro e os crimes e truculências cometidas contra grupos
minoritários.
E foi assim que o tom e as cores da caminhada foram desenhados dias antes
pela Comissão de Combate a Intolerância Religiosa (CCIR), uma organização interreligiosa, sem fins lucrativos, ligada à defesa dos Direitos Humanos, criada dias após
as manifestações contra os casos de intolerância religiosa, que aconteceram nas
escadas da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (ALERJ).
No mesmo ano, em 21 de setembro de 2008, milhares de pessoas, adeptos
religiosos, leigos e simpatizantes, saíram às ruas; e sobre a orla de Copacabana, na
cidade do Rio de Janeiro, caminharam juntas em prol da Liberdade Religiosa no Brasil
e pelo fim da intolerância religiosa. Nascia, assim, um dos eventos da Caminhada em
Defesa da Liberdade Religiosa e Contra a Intolerância Religiosa, rompendo com um
passado de interpretações simplistas, marginalizadas e um profundo desconhecimento
sobre a força e a união desses grupos.
Assim, a multidão vestida de branco caminhou junta sobre o slogan
“Liberdade religiosa. Eu tenho fé”. (Ver figura 1: banners do evento)
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Figura 1: Banner da Caminha em Defesa da Liberdade Religiosa 2008 Acervo CEAP
A Caminhada, sem bandeiras políticas e religiosas, era fruto de um movimento
espontâneo e inter-religioso em resposta aos inúmeros casos de intolerância religiosa
na cidade do Rio de Janeiro. Esse evento coloca em questão todos os pressupostos de
passividades das religiões de matrizes africanas, lhes dá voz em um cenário
hegemonicamente cristão, rompendo com um passado de interpretações simplistas.

Considerações Finais
Busquei aqui fazer um pequeno ensaio sobre o que venho investigando e
analisando ao longo da minha jornada acadêmica concernente ao meu tema de
pesquisa. Algo que possa nos mover, de alguma forma, investigando e questionando as
interpretações que colocam as religiões de matrizes africanas as margens da sociedade
sem possibilidades de lhes dar voz. Nos últimos dez anos de trabalho de formação, a
Comissão de Combate à Intolerância Religiosa vem desenvolvendo uma série de
palestras e trabalhos formativos buscando construir um diálogo inter-religioso, mais
sólido e coeso, entre os diversos líderes religiosos com o propósito de aniquilar todas
as formas de violência travestidas de intolerância e/ou discriminação religiosa. Trabalho
esse que vem sendo desenhado desde os primeiros passos do CEAP, frutificando e
irradiando em outros corações e mente. Por isso, ressalto que nosso trabalho não está
totalmente acabado, é apenas a pequena ponta da história que nos espera para ser
descortinada e ganhar vozes por meio das nossas escrivivências negras.
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UMA BREVE LEITURA SOBRE O MOVIMENTO NEGRO NO BRASIL

Ad Junior48

Afinal de Contas, o que é o Movimento Negro e para onde ele está caminhando?
O Movimento Negro é o nome dado a um dos movimentos sociais mais
importantes do Brasil e que é composto por vários coletivos que lutam contra a
discriminação e a falta de oportunidade, além de buscar a ascensão social do homem e
da mulher negra no país.
Algumas pessoas acreditam que exista uma perseguição dentro do que elas
entendem ser o "Movimento Negro", de forma que passam a acreditar que exista uma
entidade, com CNPJ, que manda prender as pessoas e/ou calar indivíduos
aleatoriamente quando alguma pauta não agrada a seus diretores.
Outros acreditam que o Movimento Negro esteja ativando a revolta dos negros
em universidades e esses seres são membros dessa organização misteriosa, que, no
olhar de alguns que estão de fora, chega a ser quase criminosa ao fomentar a divisão
de raças e atenuar um problema que estava quase acabando no Brasil: o racismo.
A verdade é que não há lógica nessas falas, podemos afirmar que quase nunca
se sabe do que se está falando quando o assunto é Movimento Negro. Certos indivíduos
simplesmente jogam a culpa no Movimento Negro e pronto, está tudo resolvido.
Contudo, é importante enfatizar que o movimento é social, atemporal e que a
pauta muda com o passar dos anos. Eu, particularmente, trato o Movimento Negro com
um nome genérico: movimento social para o avanço das pautas da negritude no Brasil.
Pode parecer grande e complicado, mas, essa nomenclatura, ao meu ver, parece bem
mais correta do que somente Movimento Negro.
Este movimento é social e existe há mais de quatro séculos. O Movimento Negro
não fala em uníssono, não está localizado somente no Brasil, está também presente
nas falas de vários outros negros brasileiros, que assim como eu, vivem no que
chamamos da diáspora da diáspora e nos colocamos a serviço do diálogo sobre a
problemática do racismo no nosso país.
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Mas o foco é o que acontece dentro do espaço da sociedade brasileira e nela
ele é constituído por intelectuais, acadêmicos, estudantes e membros da sociedade em
geral, além de vários coletivos, e tem como objetivo a criação de oportunidades para
um grupo que é discriminado no Brasil pela cor da pele e origem.
O preconceito no Brasil e o avanço social dos negros, além de aplicabilidade da
justiça através das leis que criminalizam o racismo, estão entre as suas principais pautas
e constituem hoje o maior desafio desse movimento social no país.
Dentro da narrativa do Movimento Negro, cabem as pautas de várias dores,
ideias, discussões, vozes, ideais, além, é claro, de agregar gente de várias tonalidades
de pele preta e até mesmo vertentes políticas.

Nele cabem todas as pautas

relacionadas à negritude no país.
Basta começar a falar sobre o que é ser negro e estudar, colocando essa fala e
pensamento para fora, em fóruns e debates, que, imediatamente, você já faz parte de
uma ação relacionada ao movimento social negro. Discutir o que é ser negro em nossa
sociedade é por si só um ato político ousado.
Há aquelas vozes dissonantes - até mesmo para falar besteira e ser eleito
vereador na maior cidade do país por pessoas brancas, que viram nessa voz uma
oportunidade de colocar um negro num local de privilégio, onde este se tornaria o
representante negro da nossa geração preta.
Ou seja, nós temos vozes que até nos fazem refletir sobre a diversidade dentro
desse movimento. Porque o movimento é plural e algumas pessoas pensam que, para
falar de negritude, é necessário enterrar as pautas que trabalhamos hoje e é aí que
existe o debate dentro do mesmo.
Apesar das divergências, estamos geralmente orientados no mesmo propósito,
como já foi citado no texto. Cada um em sua cidade ou estado e até mesmo fora do
país. Portanto, o “movimento negro” não está sediado em cidade alguma. E acredito
que não haveria necessidade de estar, apenas se existisse uma organização absoluta
que falasse em nome dos pretos e pardos do Brasil com o objetivo de perseguir
indivíduos. Não é esse o propósito.
O que pode acontecer são dissensões, problemas locais e internos e ações
pessoais: suponhamos que um japonês tenha me perseguido no trabalho. Posso eu
afirmar que ele, por ser da comunidade de Dekasseguis no Brasil me perseguiu em
nome da comunidade nipônica brasileira?
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Não existe um presidente do Movimento Negro. Não existe uma sede. Não existe
uma carteirinha. Mas, afinal de contas, o que deseja o Movimento Social para o avanço
das pautas do negro no Brasil?
Recentemente as redes sociais têm ajudado a espalhar as ideias de que o
Movimento Negro seja uma organização fechada, que dita as pautas e cria problemas,
o que não é verdade.
O Movimento Negro é um movimento social que existe desde a criação dos
primeiros quilombos e é manifestado na figura heróica de Zumbi dos Palmares. O
movimento esteve presente na Conjuração Baiana e há quem diga que também na
Revolta dos Malês.
Ele vai do abolicionismo de André Rebouças e outros, se informa por via
impressa desde os antigos jornais como Meneleck até o Correio do Ébano. Hoje, está
presente em vários jornais de coletivos e de empresas independentes, como é o caso
da Revista Raça.
O Movimento Negro é representado na voz de queridos que já se foram, como
Abdias do Nascimento e o professor Milton Santos. Está presente na fala precisa de
intelectuais como: Carlos Alberto Medeiros, Sueli Carneiro e Jurema Batista. Aposta nos
novos como: Stephanie Ribeiro, Tulio Braga e Djamila Ribeiro. Escorrega no feriado...
mas levanta na fala arrasadora da Elisa Lucinda no Roda Viva, interpreta no talento de
Lázaro Ramos e canta na voz Margareth Menezes e Elza Soares. Luta contra a
intolerância religiosa com Ivanir dos Santos e sua caminhada no Rio de Janeiro. Na
internet é ativamente desafiado a falar com milhões de jovens negros nos canais da Ana
Paula Xongani, Nátaly Nery, Murilo Araújo e Gabi Oliveira. Articula empregos com a
Patrícia Santos, realiza filmes com Valtinho Rege e Clementino Júnior. O Movimento
Negro sai do Armário com Samuel Gomes. Apenas à título de exemplos de alguns
nomes que estão acontecendo nas redes sociais e no espaço das mídias alternativas e
tradicionais.
Isso tudo é o Movimento Negro brasileiro, são todas essas vozes falando do
avanço de pessoas negras nesse país e ele não parará quando essas vozes não mais
estiverem presentes.
Somos parte de um dos movimentos sociais mais importantes do Brasil e saiba
que ele está vivíssimo!
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ENTREVISTA: GIOVANA XAVIER - REFLEXÕES SOBRE MILITÂNCIA, ACADEMIA
E AUTOCUIDADO

Hannah de Vasconcellos49

Giovana Xavier não é apenas uma figura negra expoente. Ela é também a
personificação do emblemático chamado feminista das redes sociais: Giovana é uma
mulher que levanta outras e outros. Autointitulada “preta dotora”, ela é professora da
Faculdade de Educação da UFRJ, onde mexe nas estruturas do sistema com destreza.
É também historiadora, mestre, doutora e pós-doutora pela UFRJ, UFF, Unicamp e New
York University, respectivamente. Giovana não para: é mãe, surfista, pesquisadora,
aluna de dança afro, assídua das redes sociais, professora, exemplo, amiga. Títulos que
adornam sua atuação contundente. Das redes sociais à sala de aula, passando por
mesas redondas, ela põe em prática diária o conteúdo do Grupo de Estudos e Pesquisas
Intelectuais Negras, que idealizou. A seguir, um pouco do que foi a conversa generosa
de Giovana Xavier concedida à Revista Akeko.

Revista Akeko: É possível observar uma cisão entre militância e academia e uma
tentativa, muitas vezes bem-sucedida, de convergir essas duas vias. É uma questão
que faz emergir certa polêmica, sobretudo no discurso da negritude e da vivência negra
na academia. Você já se posicionou em relação a isso algumas vezes em outras
entrevistas e isso nos leva a perguntar de que maneira você enxerga o seu trabalho
acadêmico como militância? Ou seja, para além da sala de aula, onde e como seu
trabalho acadêmico transborda para fora da academia?
Giovana Xavier: Eu acredito que há um pano de fundo nesse contexto, que é a disputa
do que é academia. Assim como qualquer conceito, a academia não tem um sentido
universal. No entanto, historicamente, a gente tem praticado um sentido hegemônico de
academia muito prescritivo. A academia, nesse sentido hegemônico, é a leitura, a
escrita, a publicação em periódico, em grandes editoras, é a carreira na pós-graduação,
são as orientações...E, obviamente, tudo isso constitui um sentido importantíssimo e
indispensável de academia. Agora, existe uma outra dimensão do fazer acadêmico que
está ligada a essa, que também é muito importante, e aí eu acho que isso tem a ver
com militância. Isso porque, na verdade, todo mundo é militante se você for pensar no
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sentido da palavra militância, que é se posicionar, tomar partido, estar com, tomar
atitudes. A gente está, a todo momento, se posicionando quando a gente escolhe uma
determinada bibliografia em detrimento de outra, quando decide para quem vai aquela
bolsa de pesquisa, quando opta, por exemplo, por não oferecer disciplinas à noite. São
militâncias que a gente vai fazendo ao longo da vida acadêmica, são caminhos que a
gente vai construindo.
Eu tenho muito interesse em discutir essa dimensão da prática acadêmica. Qual
o sentido cotidiano de ser acadêmica? Por exemplo, para mim, dar aulas à noite é
fundamental, é uma militância que faço na academia. Meus cursos precisam ser
noturnos, porque a gente sabe que é à noite que os estudantes da classe trabalhadora
– no sentido mainstreaming de classe trabalhadora, que “bate ponto50”, por exemplo –
podem frequentar a universidade, assim como os que moram geograficamente mais
distantes dos pontos centrais, como na Baixada Fluminense e em outros municípios.
São sentidos do que é academia que precisam ser mais conversados.
Além disso, tem uma questão do que se lê na universidade. Eu sempre converso
muito com os estudantes e escuto muito também, até pelas redes sociais, que, para
mim são espaços de aprendizado, de informação importante. Nesse diálogo que tenho
com eles, é muito comum narrativas como: “Li esse texto e não consegui entender” ou
“Li, mas não consegui acompanhar”. E eu fico me perguntando o porquê de isso ser tão
comum, especialmente se eu conheço o texto. O não entender está ligado a algum tipo
de limitação ou ao fato de o leitor não se ver naquele texto? Eu tenho certeza, pela
minha experiência de 9 anos como professora na UFRJ que vou completar neste ano,
que essa não compreensão vem de um mecanismo superinteligente: não compreendo
o que não me vejo. Essa situação dá todo sentido à importância de uma hashtag como
a #representatividadeimporta.
A questão é que esse tipo de conteúdo como o da #representatividadeimporta
chega na academia e é desqualificado como um saber menos importante. Eu escuto
muito dos estudantes que sou a primeira professora negra que eles têm ou que nunca
leram nenhum autor ou autora negros, por exemplo. Isso tem a ver com o sentido de
militar na academia. E não é só militar para ter pessoas negras estudando ou dando
aulas, é militar para produzir um senso de representação, no qual todo mundo possa se
ver e ser visto como produtor de saberes.
O sentido hegemônico de academia é organizado a partir de uma perspectiva
que afirma que conhecimento válido é o conhecimento afastado de quem você é. Então,
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por exemplo, é comum receber correções quando se escreve na primeira pessoa e isso
não é uma regra formal, mas é “de bom tom” que você escreva sempre na terceira
pessoa: “O objetivo do nosso trabalho”, “Tentamos elucidar” etc. E, na verdade, isso é
problemático, porque é uma política de desresponsabilização. É preciso assumir o saber
que se produz e as consequências geradas por ele, seja uma postagem numa rede
social ou um artigo publicado em uma revista renomada. É preciso romper com essa
blindagem da impessoalidade na escrita acadêmica, blindagem essa que mantém
privilégios.
Nas últimas décadas, com as políticas de ações afirmativas e os programas
sociais, essa lógica tem sido tensionada. Isso porque tem crescido o número de
estudantes pobres, na maioria negros, que tem desestabilizado o espaço acadêmico em
busca das suas próprias histórias, e esse é um elemento de embate permanente. É
desonesto desqualificar uma produção acadêmica com o argumento de que aquela
produção é militância. Primeiro, porque militar dá muito trabalho e, em segundo lugar,
porque é quase infantil não ter a percepção de que está todo mundo militando o tempo
todo por alguma coisa.
Então, acho que essas questões - o que é academia, oferta de disciplinas
noturnas, bibliografia inclusiva e produção das próprias histórias - têm estado na
superfície do cotidiano da academia. Os estudantes reivindicam essas questões nos
seus departamentos, nas suas esferas de representação, no movimento social, nos
coletivos, nos assentos das reuniões de colegiado. As demandas por se ver no currículo
têm se tornado crescentes.

Revista Akeko: De maneira geral, as epistemologias cerceiam os saberes e
percebemos que é preciso ressignificar o que é produção intelectual para que outras
formas de saber recebam o devido prestígio ou importância. Para você, o que é
produção intelectual? E que papel essa produção pode ter na perspectiva de autovalor
e ressignificação do lugar social da mulher negra, especialmente?
Giovana Xavier: Essas respostas estão em construção o tempo todo. Eu entrevistei a
Djamila Ribeiro e fiz uma pergunta com pontos semelhantes. Ela respondeu contando
que não atualizava o currículo lattes há alguns anos. E, ao mesmo tempo, citou uma
sequência de textos que produziu e estavam em lugares importantíssimos: livros
didáticos, cartilhas do governo, coluna na Carta Capital. Ou seja, produção intelectual é
ter o compromisso de visibilizar o que você pensa.
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Pensando em comunidade negra, o sentido de produção acadêmica associada
restritivamente à cultura escrita é um problema. Historicamente como comunidade
diaspórica, a gente tem sido sistematicamente excluído do acesso à cultura escrita. O
Brasil é um país que, até os anos 60 do século 20, tinha a maioria da população
analfabeta. A maioria desse extenso grupo de pessoas iletradas era negra. E continua
sendo. Em índices menores, mas continuam sendo. Então, a gente precisa visibilizar o
conhecimento de diversas formas. Questionar a produção como sinônimo restrito de
cultura escrita não deslegitima o artigo, o livro ou a revista, como a Akeko. Na verdade,
essas produções são essenciais para legitimar ao que eu tenho chamado de
transgressões. As transgressões só são ouvidas quando se faz o “dever de casa” do
mainstreaming acadêmico. Esse é um dos dilemas do negro acadêmico. Rever o
conceito de produção passa por questionar como você considera as suas experiências
como determinantes para o conhecimento que você produz. Em termos da produção
acadêmica, eu acho importante visibilizar esse tipo de tensão.
Não tem como eu me despir da minha subjetividade quando eu escrevo um texto
localizado no período da escravidão ou do pós-abolição, por exemplo. Sou eu, Giovana,
intelectual negra, preta doutora, mulher negra que está ali escrevendo e esse meu lugar
é determinante para interpretação que eu vou ter das pesquisas. E isso precisa ser
reconhecido. No entanto, esse exercício de reconhecimento é mais esperado quando a
gente fala de pessoas como eu. A questão é que há uma tradição na historiografia, que
é a de historiadores e historiadoras brancas estudando experiências de mulheres
negras. Reconhecer o lugar delas significa se colocar de frente com um passado
escravocrata, em que as descendências e ascendências senhoriais vão aparecer. Aí
surge toda uma discussão de abrir mão dos privilégios e reconhecer seu lugar na
produção, e isso é também uma forma de abrir mão dos seus privilégios. Na minha
opinião, produção está muito associado a reconhecer o lugar que você ocupa no
processo de escrita, nos elementos que você ativa, nos saberes que você mobiliza. Eu
sempre estou mobilizando saberes que vêm das relações que eu estabeleço na
oralidade, em conversas que tenho, em especial, com mulheres negras. Conversas que
são determinantes para minha produção escrita. Eu estou mais em busca desse saber
que fica embaixo do tapete. Isso me interessa mais.
Sobre a produção intelectual mexer com o lugar social ocupado pela mulher
negra, eu acho que é uma descoberta constante. Produzir intelectualmente é estar em
um lugar muito bom e, ao mesmo tempo, muito desconfortável. Se perceber escritora e
sujeita da própria história, sendo mulher negra em um país que, o tempo todo, nos
desumaniza e objetifica nossos corpos é pesado. É se colocar em uma zona de
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desconforto permanente. Tomando decisões e militando em um lugar onde você é
sempre lembrada que não é para você. Por isso, para mim, é tão óbvio que o que estou
fazendo na academia é uma forma de militância. Mexer nesse lugar social é como a
Angela Davis disse quando veio ao Brasil: as mulheres negras estão na base de todos
os indicadores sociais do mundo, quando você mexe nessa base da pirâmide,
inevitavelmente todo o resto é movimentado. E é esse chacoalhar que dá medo, porque
evidencia que seu lugar social não é tão seguro. O lugar de quem está no topo é passível
de ser mexido e esses últimos anos têm mostrado isso, na prática.
Me perceber como autora e como acadêmica é um processo de tornar-se, como
a Neusa Santos fala, “tornar-se negro”. É preciso muita negociação com você mesmo e
com os outros. Eu lembro de um episódio na academia que me marcou. Quando eu
apresentei a proposta da disciplina “Intelectuais Negras” para o colegiado, todo mundo
achou incrível e inovador. Mas logo veio a pergunta: “mas por que só intelectuais
negras?”. Bom, porque, se não fossem só intelectuais negras, não seria incrível e
inovadora. Já está dado que intelectual é ser branco, homem, heteronormativo, então a
adjetivação de intelectual pela palavra negra traz um desconforto enorme.

Revista Akeko: Sabemos que o cuidado tem significados e pesos diferentes para
negros e brancos. Haja vista que o primeiro grupo ainda sofre as consequências
simbólicas e materiais da intersecção entre racismo, sexismo e, muitas vezes, pobreza,
enquanto o outro é lido como referencial histórico de belo, bom, eficiente. Sendo assim,
para você, a partir do seu campo de atuação, qual é o significado de autocuidado para
população negra no Brasil hoje?
Giovana Xavier: Acho que a primeira questão sobre autocuidado é criar formas que
possibilitem que você se veja como um ser humano, como uma pessoa. Pode parecer
sem sentido, mas não é. Enquanto pessoas negras, independente de classe, de gênero
ou de posição geográfica, a gente é desumanizado. Esperam que a gente trabalhe mais,
que a gente sempre tenha disponibilidade para ensinar, que a gente esteja sempre bemhumorada, ou seja, que a gente esteja sempre disponível para servir. E a única coisa
que pode estar sempre disponível para servir é uma máquina. Muito do que eu faço,
escrevo e milito tem a ver com criar formas de produção de conhecimento que partam
do pressuposto da humanidade de pessoas negras.
Eu lembro de uma vez, em uma reunião, que eu tive que comunicar que não
poderia mais participar de um projeto por falta de tempo. Eu já estava em vários outros
projetos, queria criar uma outra agenda de prioridades e ter mais tempo com meu filho.
O olhar de hostilidade das pessoas na reunião foi marcante. É também o machismo,
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além do racismo, que coloca as mulheres nessa posição de que a profissional
competente é aquela que, apesar da rotina doméstica, “lacra51” no trabalho. Esse “lacre”
acontece em detrimento de horas de sono, de estar com o filho, de cuidar da casa, de
molhar a planta, de fazer comida, de ler livros que não necessariamente serão usados
em sala de aula. Lembro também que, quando eu comecei a fazer os vídeos de aula de
dança afro no Instagram, eu ficava bem desconfortável. Pensamentos como “eu tinha
que estar trabalhando” eram comuns. Depois, com o tempo, concluí que esse trabalho
de dançar 2 horas por dia é fundamental para vários aspectos da minha vida. Como, por
exemplo, na maneira como vou ler um livro, na energia que vou colocar na preparação
de uma aula e na disposição física que vou ter para brincar com meu filho.
A gente, como pessoas negras, não tem muitos espaços – literais e simbólicos de autocuidado porque o racismo é estrutural e impacta nossa vida o tempo todo. Nós
pensamos que fazer análise não é para gente, que ser vegano é coisa de branco, por
exemplo. Lugares de desumanização que nos impede de exercer a nossa humanidade.
É preciso repensar e reverter essa dinâmica do autocuidado para pessoas negras.

Revista Akeko: Sobre perspectivas de futuro para juventude negra, naquela máxima
de "o que você quer ser quando crescer?", o que você acha que não deve ser
negociável? Do que a juventude negra não pode abrir mão por ela mesma?
Giovana Xavier: De ser reconhecida como humano, de contar a sua própria história. E,
para isso, existem vários caminhos. Tratamos de alguns deles na primeira resposta
quando conversamos sobre o que é produção intelectual. Nesse sentido, cortar cabelo
à regra, por exemplo, é uma super produção intelectual.
Nossa pauta continua sendo a luta pela liberdade plena, seja lá o que for que a gente
está chamando de liberdade. Conseguimos observar avanços, mas...Um exemplo: eu
estava participando de um talk com Antônia Pellegrino e a primeira pergunta que nos
fizeram foi: “podemos falar de “novos feminismos?”. Antônia começou respondendo e
disse que sim. Citou os movimentos das últimas décadas, o crescimento do ativismo
virtual, a Marcha das Vadias, o movimento do Meu corpo, minhas regras...E eu fiquei
refletindo. Eu acho que nunca temos uma resposta pronta. Para mim, não é preto ou
branco, sim ou não.
Eu acho que, sim, a gente pode pensar em novos femininos, inclusive se
considerarmos o nível de visibilidade que determinadas mulheres negras estão
conseguindo. Djamila Ribeiro, Nátaly Neri e muitas outras, realidade impensável há 10
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anos. Agora, se a gente pensar que vai fazer apenas 5 anos que o trabalho doméstico
foi regulamentado no Brasil. Antes, ele não era reconhecido como trabalho e, assim,
não estava passível de uma linguagem de direitos humanos básicos. Ou pensar que
85% dos trabalhadores domésticos são mulheres negras. E, no caso do Estado do Rio
de Janeiro, essas mulheres atravessam diariamente a cidade usando pelo menos um
quarto do seu dia para ir voltar para casa. Aliás, essa metáfora da travessia é
fundamental para nossa história, levando em conta a travessia do Atlântico. Atravessar
não é algo novo para gente. As pautas em busca da liberdade seguem. Que feminismo
é esse? Não dá para responder apenas “sim”. É sim e não. Então, eu acho que não dá
para abrir mão de ser reconhecido como humano mesmo, em todas as esferas.

Revista Akeko: É possível observar um movimento acadêmico e também civil em
direção às questões acerca das desigualdades sociais. Recortando para a negritude,
também podemos ver um movimento de, ao menos, olhar para Diáspora brasileira como
uma identidade, uma questão. Você também enxerga esse movimento?
Giovana Xavier: Sim e enxergo como irreversível. Para mim, até hoje é muito forte
entrar em uma sala de aula e ter, como maioria, estudantes negros. Isso acontece na
disciplina “Intelectuais Negras”. Eu lembro da primeira vez que eu ofereci esse curso e
aparecerem 50 mulheres negras com múltiplos cabelos, cores e identidades de gênero
e sexualidade. Toda essa potência naquela sala quadradona, bem acadêmica. Eu tive
que sair da sala para dar uma choradinha no banheiro.
A gente consegue ver esse movimento das mulheres negras assumindo seus
cabelos crespos e isso repercutindo na indústria cosmética, por exemplo. Marcas
historicamente brancas, que só produziam produtos para alisamento, mudando
completamente seu posicionamento. É o negro a partir de identidades afirmativas e
positivadas. Esse crescimento é inegável.
E, obviamente, isso é resultado da luta dos movimentos sociais, que incidiram
em políticas públicas na educação. Programas sociais como o Bolsa Família, que, além
de promover melhor alimentação para a família beneficiada, por exemplo, também
assegura a permanência das crianças na escola. Em um país com políticas diárias de
ensinar que escola não é lugar para criança preta. Preto tem que aprender a ler,
escrever, fazer conta e trabalhar. É aquele sentido de humanidade que estávamos
conversando mais cedo. E eu não acho que isso faça parte da cultura dos lugares que
são produzidos para pessoas brancas. Não vamos estereotipar, porque branco também
não é uma coisa só. Tenho vários estudantes brancos e pobres e, muitas vezes, mais
pobres que outros estudantes negros. No entanto, as oportunidades que eles têm na
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universidade são muito maiores. Não é simples, mas isso precisa ser pensado na hora
de decidir para quem vai aquela bolsa, por exemplo.
Existem vários sentidos de identidade negra que têm sido aprimoradas e
aprofundadas: o Blogueiras Negras, a Marcha do Orgulho Crespo, a Batalha do
Passinho, o próprio Intelectuais Negras, o Transfeminismo Negro e tantas outras
expressões de produção de conhecimento negro que tem tomado a cena. Lembro
quando os estudantes negros da UFRJ promoveram o Encontro Nacional de Estudantes
Negros e foi um momento incrível. Mais de mil estudantes negros em um auditório na
Faculdade de Medicina da UFRJ. De novo: saí para dar uma choradinha.
A fala inicial de um dos organizadores do evento me marcou. O rapaz pegou o
microfone para falar “Gente, boa tarde. Prestem atenção em como vocês usam o
banheiro. Vamos manter os banheiros limpos. A gente sabe que sua prima, sua tia, sua
mãe pode ser a moça da limpeza.” Eu desabei nessa hora. Só um jovem negro pode
falar uma coisa dessa, só uma pessoa negra vai se preocupar com isso na organização
de um congresso. Ali estavam todos os sentidos de negritude muito afirmativas, que
coexistem em uma realidade que não pode ser esquecida. Para cada um graduado, mil
encarcerados.52
Não dá para achar que está tudo resolvido, mas, para amenizar os corações,
precisamos aprender a pensar a nossa individualidade como algo coletivo. Lembro que,
quando me formei no doutorado, minha família discutia sobre com quem ia ficar meu
diploma (risos). Era um título individual, mas também coletivo, representativo. Isso é
muito diferente da história de pessoas brancas, na qual esse limite da individualidade é
muito bem demarcado. Os negros têm a coletividade e isso é muito positivo: a gente é
favela, escola de samba, senzala. Não são lugares só de produção de dor e sofrimento,
são lugares de produção de sociabilidade, de ação coletiva. Levar isso para a
universidade é muito complicado porque a universidade é um lugar que se organiza pela
individualidade, mas é caminho que está sendo construído. É irreversível.
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