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RESUMO

VITÓRIA, Alice da Silva. INSTITUTO HOJU: experiência autônoma, policêntrica e afro -
diaspórica de ensino de história da África.  2019. 176 f.  Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020.

O presente trabalho dedicou-se a estudar o curso de História Geral da África do Instituto
Hoju. Trata-se de documentar a história, os objetivos, as expectativas e o método pedagógico
utilizado por  essa instituição.  O Instituto Hoju compõe à luta  do povo negro em prol  da
educação  anti  colonial,  priorizando  as  policentralidades  das  referências  africanas  e  afro
diaspóricas por uma perspectiva holística.  Todo esse trabalho chama atenção por ser uma
organização integralmente negra, original e autônoma, que reconhece a diversidade africana
em solo brasileiro e prospera com métodos únicos que servem de exemplo para o campo da
educação. A instituição pauta-se na própria experiência afro-pindorâmica para desenvolver
suas atividades, perspectiva na qual foi possível elaborar a chamada pedagogia matriarcal.
Dada  a  trajetória  do  negro  na  história  brasileira,  o  ensino  de  história  da  África  não  se
simplifica a um conteúdo escolar pois as consequências da aprendizagem desses saberes, se
devidamente trabalhados, são capazes de mexer com as estruturas da sociedade. Dessa forma,
o Instituto trabalha na intenção de garantir a consciência história e devolver o protagonismo
africano, para que o mesmo responda por si mesmo. No trabalho do Instituto Hoju, educação
e cultura andam juntos, concentrando-se em efetivar o processo de desblindagem cognitiva da
população negra no Brasil, para qual voltam-se suas atividades. A fim de traçar como isso
acontece,  e  considerando  que  esta  história  até  então  não  fora  abordada  academicamente,
foram  realizadas  entrevistas  abertas  com  atores  que  compõe  a  instituição,  seja  na  parte
administrativa ou na posição de discente. O resultado visto no curso de História Geral da
África, foco desta monografia, é sinônimo de autonomia, configurando a pedagogia matriarcal
como uma educação libertadora. Conclui-se, nesses termos, que a instituição tem cumprido
seus  objetivos  de  maneira  a  alcançar  potentes  construções,  frutos  de  sua  maternidade
compartilhada e perspectiva matriarcal.

Palavras-chave:  Resistências  afro-diaspóricas.  Ensino  de  História  da  África.  Pedagogia
Matriarcal.



ABSTRACT 

VITÓRIA, Alice da Silva.  INSTITUTO HOJU: experiência autônoma, policêntrica e afro-
diaspórica de ensino de história da África.  2019. 176 f.  Trabalho de Conclusão de Curso
(Especialização em Ensino de História da África) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-
Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de Janeiro, 2020.

This text studied about General History of Africa course offered for Instituto Hoju. It’s  a
record  of  the  trajectory,  the  intentions,  hopes  and  pedagogical  method  used  for  the
organization.The  Instituto  Hoju  is  part  of  the  black  fight  for  a  anti  colonial  education,
prioritizing the  polycentralities  of  african  and diasporic  african  references  from a holistic
perspective. All this work got attention because the autonomy, originality and the fact of being
wholly  black  are  caracheteristics  of  the  institution,  whom  recognize  the  african  people
diversity in Brazil and has grow with yours owns methods, a example to the educacation area
of  studies.  The  institution  use  the  own  afro-pindoramic  experiance  to  desenvolve  yours
activities  and  this  perspetive  make  possible  to  prepare  the  matriarchal  pedagogy.
Considerating the conditions of the black people in Brazil, the african history teaching do not
is a simple school content because the consequences of learning this themes, if they are well
approach, allows alterated the structures of the society. So, the institution works to assure the
historic conscience and give back the african protagonism to they can talk for youselfies. To
the Instituto Hoju,  education and culture walking together to  make possible  the cognitive
unlocking process of the black people, the people whose the institution do yours work. With
the intetion of know how this happens, and considerating that this theme hasn’t studied in the
academy yet, was realized open interviews with the actors of organization that compose the
administration and with the students of the course of General History of Africa. The results of
the  course  that  this  monograph  studied  is  synonymous  of  autonomy,  what  makes  the
matriarchal pedagogy a liberating education.  In this form, this  completion of course work
ends that the institution has fulfilling with yours objetives and achieving good constructs,
results of the sharing maternity and the matriarchal perspetive.

Keywords: Resistances of afro-diasporic. African History Teaching. Matriarchal Pedagogy.



LISTA DE ILUSTRAÇÕES

Figura 1 – Representação da evolução humana …………………………..……..………..… 40

Figura 2 – Exemplo de material utilizado no curso de História Geral da África ……...……. 40

Figura 3 —  Fotografia do curso de História Geral da África ……………….……….…… 174

Figura 4   —  Fotografia do curso de História Geral da África ……………….……….….. 174

Figura 5  —  Fotografia do curso de História Geral da África ……………….……..…….. 175

Figura 6  —  Fotografia do curso de História Geral da África ………………….….…….. 175



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO A UMA PERSPECTIVA DISTINTA DO ENSINAR HISTÓRIA DA

ÁFRICA ……………………………………………………………….…………………… 12

2. O INSTITUTO HOJU …………………………………………………………….……. 23

2.1. Curso de História Geral da África ………………………………………….……….. 33

3. INÍCIO, MEIO E INÍCIO: EFEITOS DA POLICENTRALIDADE ……….………. 45

4. UM RESULTADO DA TRANSGRESSÃO .......................................………….............. 55

5. EPÍLOGO DE UMA MATERNIDADE COMPARTILHADA ……………...……….. 64

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ………………………………………………..….. 69

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS .…………………………………………...…….….. 77

APÊNDICE B – ENTREVISTAS TRANSCRITAS REALIZADAS COM O INSTITUTO

HOJU .………………………………………………………………………………………. 80

APÊNDICE C – ENTREVISTAS TRANSCRITAS REALIZADAS COM ALUNOS E

EX ALUNOS DO CURSO DE HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA ….………………... 134

ANEXO A – FOTOGRAFIAS DO CURSO DE HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA … 174



12

1.  INTRODUÇÃO A UMA PERSPECTIVA DISTINTA DO ENSINAR HISTÓRIA DA
ÁFRICA

De África aos portos brasileiros, africanos escravizados encontraram múltiplas formas

de resistência à opressão colonial, seja em grandes organizações, como a dos quilombolas, ou

em pequenas ações contra os traficantes e senhores de engenho. Cada um desses atos possui

sua importância para os caminhos percorridos nas lutas negras na diáspora brasileira. Contra

todos os limites impostos pela oligarquia brasileira desde o princípio, a sobrevivência africana

no Brasil coloca-se possível por essas forças, nutridas pela crença em um futuro melhor para a

comunidade.

Através  dos  múltiplos  meios  possíveis,  sem dúvida,  a  educação  movimentada  por

organizações negras foi e é uma das formas mais eficazes de busca pela emancipação desses.

Antes de tudo, é preciso ter  em mente o fato de que os africanos trazidos para cá foram

escolhidos  justamente  por  suas  inúmeras  qualificações  (FREIRE;  RODRIGUES,  2018;

THORNTON, 2004). Portanto, há de se abdicar do estigma de escravizados iletrados e ou

incapazes  intelectualmente  (MORAIS,  2016).  Inclusive,  Freyre  (2005)  aponta  para  a

possibilidade de que nas senzalas baianas de 1835 (ano referente a Revolta dos Malês) tinham

mais  alfabetizados  que  na  Casa  Grande.  E  isso  não  se  deu  simplesmente  por  chegarem

letrados ou por se tratar de uma demanda religiosa dos personagens da Revolta dos Malês, há

de  se abolir  a  ideia  de  escravizados submissos  e  entendê-los  como agentes  nos  solos  da

diáspora.

Ainda que fosse proibida a escolarização à população escravizada, foram inventadas

maneiras outras para dominar a leitura e a escrita entre esse público (MORAIS, 2016). Não se

trata do mesmo padrão de escrita e leitura entendida pelo ocidente, ou, mais especificamente,

pelos colonos da época, mas foram ferramentas úteis aquele contexto. Dessa forma, podemos

optar pelo termo letramento, que requer uma educação fora do espaço escolar tradicional,

sendo  provavelmente  o  que  melhor  abrange  os  mecanismos  utilizados  por  africanos

escravizados no Brasil Imperial (MORAIS, 2016)1. Também letramento por si só não significa

emancipação, a qual ainda não foi possível, mas, com certeza, era uma ferramenta para o

contexto e um passo necessário rumo a autonomia.

1“Grande parte dos letrados da época possuía formação autodidata ou aprendera a ler, escrever e contar em
espaços não escolares; o mundo vivido pelos escravos era ainda mais marcado por esses aprendizados ocorridos
em espaços exteriores ao mundo da escola (FONSECA, 2002). Assim, o conceito de letramento é considerado o
mais  adequado  ao  tema  desta  pesquisa,  sendo  essa  noção  aqui  redefinida  para  além  do  espaço  escolar.”
(MORAIS, p. 102, 2016).
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Estas estratégias de educação autônoma, autodidata e além das fronteiras dos moldes

escolares vigentes podem ser interpretadas como atividades de resistência contra a repressão e

a  hegemonia  estrutural  que  os  escravizava.  Dessa  maneira  também  trabalhava-se  a

compreensão do sujeito negro, construindo uma identidade potencialmente oposta a imagem

sobre o negro sugerida pelo racismo científico (a famosa eugenia). Esta formação também

configurava-se,  inevitavelmente,  como  afro-referenciada,  na  medida  em que  os  africanos

tinham como parâmetro eles mesmos.

Outro  ponto  a  ser  destacado  acerca  das  resistências  negras  no  Brasil  em prol  da

educação  é  a  tradição  oral,  comumente  associada  às  culturas  africanas,  enquanto  outra

estratégia útil para educar, aquém da atuação estatal. Talvez o espaço do terreiro seja o melhor

exemplo dessa característica em solo brasileiro, visto que propaga saberes africanos até os

dias de hoje. Assim como muitas outras contribuições culturais africanas, a tradição oral está

presente  no  nosso  cotidiano  como  um  mecanismo  eficaz  de  manutenção  desses  saberes

(SANTOS  FILHO; ALVES, 2017). A oralidade é aqui compreendida e valorizada como a

transmissão do conhecimento africano e afro brasileiro entre os afrodescendentes no país, ou

africanos  nascidos  na  diáspora  brasileira.  Embora  muitos  dos  saberes  transmitidos  pela

tradição oral não sejam considerados pelo pensamento cartesiano da ciência ocidental (ANI,

1994),  uma perspectiva afro-referenciada,  garante legitimidade condizente ao valor  dessas

heranças  ancestrais.  Isso  por  que  as  culturas  africanas  atrelam  poder  à  palavra

(CAVALCANTE; XAVIER, 2017; KI-ZERBO, 2010).

O Brasil conta com famosos personagens negros intelectuais, ou com forte produção

acadêmica, guiados, ou não, pela tradição oral transpassada por seus antepassados e ou pelo

legado historicamente construído em sólidas resistências capazes de garantir uma educação ao

negro brasileiro. Responsáveis por protagonizar e representar a voz do negro no campo dos

estudos científicos e/ou artísticos (sobre o próprio povo ou não), nomes como Lima Barreto,

Luís  Gama,  Guerreiro  Ramos,  Abdias  do  Nascimento,  Virgínia  Bicudo,  Lélia  Gonzales,

Beatriz Nascimento, Milton Santos, entre outros, ultrapassaram as barreiras que dificultam ao

negro o acesso à educação, principalmente ao ensino superior, e tornaram-se ilustres figuras

representativas.  Esses  foram aqueles  que  tiveram a  oportunidade  de  passar  pelas  raras  e

estreitas portas de entrada para as escolas e universidades brasileiras permitidas à população

negra no Brasil. Isto só foi possível após considerarem a educação um meio de socializar as

raças  inferiores,  tidas  como  impasses  ao  desenvolvimento  da  civilização  brasileira  pelos
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intelectuais do período de construção do projeto de nação instituído na Primeira República

(BOLSANELLO, 1996; MORAIS, 2016).

Todavia, essa educação assimilacionista prestada pelo Estado para a manutenção da

hegemonia  ocidental,  através  de  esdrúxulas  falsificações  históricas  (MUNANGA,  2015),

nunca serviu à esta população. Em sua luta,  o negro se educou, as resistências negras no

Brasil  conseguiram  elaborar  uma  educação  emancipatória,  reparadora,  politizadora,  que

reelabora conceitos, redefine hegemonias e consegue descolonizar o conhecimento (GOMES,

2017).  Isso  por  que  a  luta  pela  integral  libertação  e  emancipação  do  negro  requer,

necessariamente, ser educadora (GOMES, 2017). Tais práticas, reconhecidas nas atividades

do Movimento Negro, também são úteis para apontar, através de uma experiência empírica,

que a educação não é apenas aquela sistematizada, mas pode ser também trabalhada fora de

sala de aula, tendo para tal múltiplas possibilidades.

A importância do educar para as resistências negras é que este é um caminho para o

tornar-se negro, no sentido político de ser, entendendo que essa identificação é um ato político

(SOUZA, 1990). Este, talvez, seja o primeiro passo para pensar o mundo a partir de si mesmo,

a partir do corpo negro marginalizado em maafa2, possibilitando, assim, o processo de auto-

validação. Essas ações determinam legitimidade à pensamentos afro-referenciados, os quais

independem, o máximo possível, da palavra do colonizador. A validação do conhecimento é

dada  pela  hegemonia,  a  qual  desfavorece  os  povos  melaninados.  Confiar  em  sabedorias

ancestrais  é  uma soberania que têm-se perdido.  Quando as  escravizadas  envenenavam ou

batizavam o alimento do senhor de engenho, por exemplo, seu conhecimento sobre botânica

não precisava  da aprovação do ocidente.  Toda essa  sagacidade  precisa  ser  ressignificada,

valorizada, reconhecida e tida como parte da formação política e social do negro.

Encontrar um meio de garantir legitimidade aos conhecimentos sistematizados através

das muitas lutas negras é superar uma barreira colonial. Trata-se da tarefa de descolonizar o

conhecimento, ação passível ao movimento negro (GOMES, 2017). O ocidente se auto-valida

por  que  detém  de  um  privilégio  epistemológico  (GOMES,  2017).  Através  da  academia,

reforça-se  o  essencialismo  do  homem  branco  (HOOKS,  2019).  Isso  por  si  só  cria  um

2 Conceito elaborado pela antropóloga africana Marimba Ani (1994, p.23), trata-se de um termo kiswahili para
“Grande Desastre” e significa o  “holocausto africano (...) o grande sofrimento (...) [do povo africano] nas mãos
de europeus no hemisfério ocidental.”. Maafa  “(...) refere-se à era Europeia do comércio de escravos e seu efeito
sobre os povos Africanos: mais de 100 milhões de pessoas perderam suas vidas e seus descendentes foram então
assaltados  de  forma  sistemática  e  contínua  por  meio  do  anti-Africanismo  institucionalizado.”  (ANI,  1994,
p.220). Isto é, maafa é a dor que se inicia no começo da diáspora e que ainda permanece, valendo a ressalva de
que se considera que africanos do continente e africanos diaspóricos estão vivendo em maafa na atualidade. A
maafa é um marco histórico da história africana.
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obstáculo, tanto para o desenvolvimento dos saberes negros, como para a ciência como um

todo, na medida em que validar uma única forma de conhecimento acaba por ser demasiado

reducionista  (GOMES,  2017).  Essa  resistência  ao  diálogo,  ou  mesmo  a  uma  perspectiva

interdisciplinar acerca do que é sabido, por parte do pensamento hegemônico é repassada às

crianças  em escolas  de  ensino  tradicional,  modeladas  pelo  ocidente  e  euro  referenciadas,

reforçando  não  só  a  lógica  de  um conhecimento  reducionista,  mas  a  epistemologia  e  o

privilégio  epistemológico  outorgados  pelo  ocidente  e  sua  perspectiva  positivista.  Esse

processo acaba por ser ainda um dos mecanismos necessários ao epistemicídio (CARNEIRO,

2005).

A  escola  sempre  esteve  incubida  da  responsabilidade  de  evocar  essa  educação

assimilacionista,  que recorre mesmo a falsificação histórica a fim de garantir  o legado da

dominação colonial (MUNANGA, 2015). Dessa forma, ela acaba por relegar o papel do negro

na história e cultura quase à inexistência, isto é, faz dela irrelevante e incompreensível. Ela

deveria ser o espaço em que as pessoas pudessem ter acesso à verdade. Porém, vê-se a mesma

colocando-se  como  um  instrumento  da  cultura  de  dominação,  a  qual  é  responsável  por

promover os vícios da mentira e da negação, apresentando inverdades de forma eficaz, ou

seja, autenticando versões de verdade (HOOKS, 2019). É na escola, por exemplo, que inicia-

se  a  negação  do  corpo  negro,  concomitante  a  formação  de  estigmas  sobre  esse  corpo

marginalizado (GOMES, 2015; 2017). A ideia de que esse corpo é “indisciplinado, lento, fora

do ritmo, (...) violento” (GOMES, 2017, p.79) ou incapaz de aprender é uma produção de

não-existência  realizada por  instituições  de ensino para com o estudante negro (GOMES,

2017). Essa mesma escola, coloca Gomes (2017), reforça estereótipos diversos sobre o negro,

desde a associação única e exclusiva à escravidão à dependência do fardo do homem branco,

além de tomar como ausências os saberes sistematizados pelos movimentos negros. Ela diz

(2017, p.134):

(...)  essa  mesma  escola  se  construiu  historicamente  enquanto  uma  instituição
reguladora marcada pelas regras, normas e rituais, pela divisão dos conteúdos, pelo
cognitivismo,  pela  idade  do  conhecimento  científico  como  única  e  privilegiada
forma de saber, pela ordem e pelo disciplinamento dos corpos.

Tais atitudes entram em contradição ao dever da escola para com a equidade. Mas vale

ressaltar, e esta é uma colocação também do próprio Munanga (2015), que a escola pode e

deve ser mais que isso. Gomes (2017) também diz que a escola pode passar a trabalhar outros

saberes e reformular-se numa pedagogia libertadora. Porém, estas problemáticas não são nada
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surpreendentes considerando as faltas sociais, pedagógicas e humanas apontadas por Freire

(1996) na educação brasileira. Caso contrário, não seria necessário que o pedagogo pautasse

um processo de humanização no processo educativo. Nesse cenário pessimista, não é cabível

esperar por respostas do Estado brasileiro quanto às políticas educacionais que envolvem o

negro,  dado que  o  mesmo possui  suas  bases  na  manutenção  das  desigualdades  sociais  e

raciais. A escola, assim como a polícia, são instrumentos de prevalência desses propósitos.

Nesses  termos,  o  movimento  negro  entra  como um mediador  entre  a  comunidade

negra, o Estado, a sociedade e a escola. A discussão sobre a educação do negro no Brasil

encontra apoio já no início do século passado na imprensa negra, a qual produzia conteúdos

de viés emancipatório acerca dos assuntos relativos a raça e das condições sociais vividas

pelos  negros,  de maneira  geral  (GOMES, 2017).  Ainda,  frente  a histórica deturpação dos

direitos do negro no Brasil e, cientes do valor da educação, o movimento negro trabalhou

formas  sistematizadas  e  não  sistematizadas  de  ensino  em  prol  de  um  conhecimento

emancipador.

As tentativas  da  população  negra  de  criar  escolas  após  a Abolição  nem sempre
foram exitosas, em virtude de vários fatores: falta de recursos, ausência de apoio
estatal, precária qualificação pedagógica dos gestores dos projetos etc. O resultado é
que  muitas  escolas  funcionaram  durante  pouco  tempo.  (DOMINGUES,  2016,
p.333).

Embora  houvessem  muitos  fatores  desmotivadores,  também  nesse  período,  exatos

cinco dias após a abolição, na cidade de Campinas é fundada a Sociedade Beneficente Luís

Gama, a fim de garantir amparo social à população negra e recém liberta (DOMINGUES,

2016).  A instituição  oferecia  cursos  para  adultos  trabalhadores  a  noite,  e  para  os  jovens

durante o dia (DOMINGUES, 2016). A educação, já no pós abolição, também foi pauta da

Frente Negra Brasileira, forte exemplo de organização política e social do movimento negro

brasileiro na primeira metade do século passado (DOMINGUES, 2016).

Outrossim,  foi  essa  associação  que  desenvolveu  uma  importante  iniciativa
educacional: a criação de uma escola com certa estrutura pedagógica. Funcionando
na sede da entidade, as aulas ocorriam nos períodos diurno e noturno. Ensinava-se a
ler,  a  escrever  e  a  contar,  bem como gramática,  geografia,  história,  aritmética  e
geometria,  entre  outras  disciplinas.  Para  as  mulheres,  ensinavam-se  prendas
domésticas. De acordo com matéria publicada no jornal Progresso, o Centro Cívico
Palmares chegou a ter um ‘curso secundário que contava com um afinado corpo
docente preto’, de lá saíram alguns alunos que ingressaram nas ‘escolas superiores
do  país’  (PROGRESSO,  24/03/1929,  p.  2).  Mantendo  ainda  uma  biblioteca  e
promovendo  palestras  culturais  periodicamente,  a  entidade  refletiu  o
amadurecimento  do  incipiente  movimento  negro  em  São  Paulo,  tendo  sido  o
embrião da Frente Negra Brasileira (DOMINGUES, 2016, p.335-336).
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Segundo Domingues (2016), a questão da educação era a maior preocupação da Frente

Negra  Brasileira  (FNB).  O  departamento  responsável  pelas  atividades  educacionais  da

organização,  conclamava  a  importância  de  uma  instrução  condizente  com  as  aspirações

negras. Educação, para eles, também não se restringia as salas de aulas, pautando-se, ainda, a

formação cultural  e moral  do indivíduo.  A FNB tinha a  educação como a principal arma

contra o racismo e através dela propagava perspectivas cujo o ponto de partida era o afro-

brasileiro (DOMINGUES, 2016).

Nesta época já debatia-se acerca dos currículos escolares e dos conteúdos dos livros

lançados na época. Décadas de distância da lei 10.639/03, a população negra desse período

também pautava acerca da forma como as escolas tratavam o alunado negro (DOMINGUES,

2016).  Se  hoje  encontramos  manifestações  negativas  das  crianças  e  adolescentes  negros

quanto a experiência no espaço escolar (GOMES, 2015), é incalculável a gravidade desse

problema em tempos de eugenia explícita3. A perspectiva dos movimentos negros sempre foi a

de esboçar uma nova abordagem sobre a história do negro no Brasil,  apesar de todos os

obstáculos.

Com efeito, só o fato de uma escola reunir somente professores ‘de cor’ e dezenas
ou talvez centenas de  crianças,  jovens  e adultos  negros em um único  recinto já
causava efeito simbólico. Isto é, a escola da FNB favorecia o surgimento de um
ambiente étnico de incentivos múltiplos, o que por sua vez deve ter influenciado
positivamente na formação da autoestima da maior parte de sua clientela. Quando se
agrupavam com seus ‘irmãos de cor’,  os alunos negros sentiam-se a cavaleiro e
quiçá  mais  motivados  a  aproveitar  aquele  momento  de  aprendizagem.
(DOMINGUES, 2016, p.358).

As lutas  negras  pela  educação  acabaram por  resultar,  entre  outras  conquistas4,  na

consolidação das ações afirmativas implementadas nas universidades e concursos públicos

(BRASIL, 2012a; BRASIL, 2012b; BRASIL, 2014). Estas gozam do aval estatal, ainda que

na via contrária do corrente genocídio do negro brasileiro (NASCIMENTO, 2016). As cotas

compõem uma das conquistas políticas do povo negro,  cabendo o mérito unicamente aos

movimentos  negros  brasileiros,  mesmo  que  cedidas,  em  termos  constitucionais,  pelo

(embranquecido e cada vez mais notoriamente genocida) Estado brasileiro. Dentro disso, o

3 A professora negra Virgínia Bicudo realizou um trabalho chamado “Atitudes dos Alunos dos Grupos Escolares
em Relação com a Cor dos seus Alunos” para o Projeto Unesco no início da década de 1950. Esse trabalho,
assim como sua dissertação de mestrado, ajuda a compreender o contexto da educação do negro no Brasil na
primeira metade do século passado. Ela foi a primeira a defender uma dissertação de mestrado sobre questão
racial em uma instituição de ensino superior brasileira (CUNHA; SANTOS, 2014) e a pioneira psicanalista no
Brasil.
4 Cabe aqui considerar diversas perspectivas acerca da ideia de conquista.
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que mais importa é problematizar o que é passado para a população negra na educação básica

ofertada pelas instituições de ensino consolidadas na hegemonia colonial  (ou neocolonial)

vigente e os interesses desses currículos para a manutenção do adoecimento da subjetividade

do afrodescendente no Brasil. Isto é, das estratégias psíquicas estruturais que colonizam (ou

neocolonizam) a população negra através de aspectos culturais marcantes como o auto ódio,

desenvolvido por um ideal de ego inalcançável (SOUZA, 1990), o mito da democracia racial

(NASCIMENTO, 2016) e do mito do abrasileiramento (URASSE, 2015, 2017).

A educação  negra  para  o  negro  no  Brasil  mostra-se  conveniente  para  ressaltar  a

importância do protagonismo negro no entender e falar da própria história. Estas ações, que

podem ser identificadas por inúmeras atividades ao longo da história, é de suma importância

para a constituição de um país verdadeiramente democrático, além de encaminharem para

uma integral anulação das graves desigualdades raciais, que embasam a história desse país.

Por esta razão e a partir do que foi contextualizado até aqui, a presente monografia justifica-se

na medida em que pretende apresentar as contribuições do Instituto Hoju para o ensino de

história da África, enquanto uma organização educativa de iniciativa negra, autônoma, afro

referenciada e policentrada. 

Um exemplo das históricas atitudes negras em prol da educação do negro no Brasil, o

Instituto  Hoju,  nome  fantasia  do  Instituto  Horús,  Cultura,  Educação  Integral  e

Desenvolvimento Humano, é uma iniciativa exclusiva e integralmente afro-brasileira, nascida

no Morro da Mangueira (Rio de Janeiro/RJ) que surgiu sendo gerenciado por algumas das

mulheres  negras  moradoras daquela favela5.  Burocratizado no dia  25 de maio de 2012,  a

organização começa na união  das  atividades  das  entidades  ONG Meninas  e  Mulheres  do

Morro,  do  Projeto  Nêga Rosa  e  do  sistema GMATER (Gestão  Matriarcal)6,  práticas  que

vinham sendo desenvolvidas desde 1998, e seus trabalhos voltam-se a construção de  uma

educação verdadeiramente emancipatória à população negra. Sua administração, nas palavras

da  diretora  pedagógica,  é  lida  como  uma  maternidade  compartilhada.  Trata-se  de  uma

organização do terceiro setor sem fins lucrativos e que tem por objetivo inicial “fomentar a

agência política, social, econômica e cultural da população afro-pindorâmica no Estado do

Rio de Janeiro” (INSTITUTO HOJU, 2019). 

5 Todas as informações acerca do Instituto Hoju contidas nessa monografia advém do site da instituição e,
principalmente, de entrevistas concedidas por agentes do Instituto para a presente pesquisa.
6 O qual é melhor abordado no próximo capítulo.
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A instituição conta atualmente com dez (10) cursos na área de educação, são eles:

História Geral da África, Matriarcado Africana, Yorubá, Kimbundu, Inglês Afro-referenciado,

Intensivo Preparatório para o Mestrado (IPAM), Medicina Tradicional (dos povos africanos e

dos povos originários) e o Curso de Audiovisual, o qual ocorre com jovens do DEGASE em

parceria com a Superintendência de Audiovisual do Estado do Rio de Janeiro, de modo  a

aproximar os jovens à área de captação de imagem e produção e edição de conteúdos. Para

além do audiovisual, o público do DEGASE acessa também o Medicina Tradicional, mas este

curso não está restrito a eles. Nesse caso em específico, o curso configura-se como um espaço

em  que  os  jovens  do  DEGASE  tem  contato  com  saberes  ancestrais  relacionados  a

biointeração, os quais são recorrentes no cotidiano, mas velado dos conteúdos escolares. Na

área cultural,  a instituição trabalha com projetos sociais como o Afroincul, interessado em

oportunizar o acesso de pessoas negras a eventos culturais através da formação de plateia, a

Orientação jurídica e o Atendimento psicológico. Somando todas as atividades, uma média de

dez (10) mil pessoas são atendidas por ano pela instituição, valendo aqui a ressalva de que

algumas pessoas se repetem. A organização também possui em sua trajetória a construção do

SOMA (Sociedade Mulherisma Africana) e o OJU Editora, com foco em autores africanos e

africanos diaspóricos.

Dito isto, o Instituto Hoju instigou a realização desta pesquisa, interessada em explorar

as metodologias de ensino afro referenciadas e policêntricas utilizadas em suas aulas, tendo

em vista os resultados positivos observados no campo empírico. Aqui será abordado o curso

de  História  Geral  da  África,  o  mais  antigo  da  instituição,  discutindo  os  objetivos  e

expectativas  acerca  do  curso,  a  prática  docente  empregada  no  decorrer  do  mesmo,  a

perspectiva dos estudantes que passaram pelo curso e o impacto sobre suas vidas pessoais e

profissionais, além dos seus frutos para além da instituição. A pesquisa conta também com

uma  breve  apresentação  da  dinâmica  funcional  da  instituição,  as  principais  referências

aplicadas e ou tidas como inspiração, as conquistas e os desafios, suas principais diferenças

com o ensino tradicional e o que garante sua eficiência de acordo com as impressões dos

alunos e ex alunos entrevistados.

Certamente, essa experiência têm muito a ensinar para os campos da pedagogia, da

educação  das  relações  étnicos  raciais,  ensino  da  cultura  e  da  história  da  África  e  afro-

brasileira e para os estudos de história da África no geral. Trata-se de uma pesquisa feita
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através  de  entrevistas  realizadas  de  uma maneira  bastante  africana,  através  de  conversas

circulares, que contribuem para uma melhor captação das fontes orais. 

Tal como a metodologia pedagógica do Instituto Hoju, a perspectiva apresentada nos

parágrafos desta monografia são afro-referenciadas. Dentro disso, cabe expor, desde já, uma

questão  frequentemente  confundida:  a  diferenciação  entre  a  ideia  de  afro-referência  e

afrocentricidade.  Enquanto  a  primeira  está  para  referências  que  partam  de  africanos

diaspóricos ou do continente, a segunda é um conceito elaborado por Assante (2016) que

propõe colocar o modo de vida africano no centro.

A educação é uma iniciativa historicamente comum às lutas negras e entende-se que o

Instituto Hoju seja mais um desses ilustres exemplos. A perspectiva voltada à uma educação

emancipadora só tende a crescer! Vale pontuar que, como a Frente Negra Brasileira tinha pré

vestibulares  voltados  a  população  negra  na  primeira  metade  do  século  passado

(DOMINGUES,  2016),  hoje  o  Hoju  conta  com  o  IPAM  (Intensivo  Preparatório  para  o

Mestrado),  voltado  a  preparação  e  entrada  da  população  afro-pindorâmica  para  a  pós

graduação strict-sensu. Isso mostra a continuidade, a persistência e a multiplicação das lutas

negras em prol da educação formal e de qualidade, em prol de um processo emancipatório. 

Devido a inúmeras questões esta é a primeira vez que o Instituto Hoju em si e um de

seus cursos são foco de uma pesquisa acadêmica. Coube a presente monografia o trabalho de

elaborar uma biografia dessa experiência afro-diaspórica de ensino de história da África. Para

tal, foram realizadas entrevistas, devidamente autorizadas com a atual presidente do Instituto,

a diretora pedagógica da instituição, a coordenadora do curso de História Geral da África e

três de seus alunos e ex-alunos, a fim de traçar um panorama geral dessa experiência em

termos de história, atuação, perspectivas e resultados desta  iniciativa. 

As entrevistas foram realizadas entendendo-as como um método capaz de traduzir a

experiência da instituição em suas diversas vozes dentro do tempo hábil que existia para a

conclusão do trabalho. Para tal, foi feito um questionário para guiar as conversas que fluíram

de maneira circular e íntima, a fim de ouvir o máximo das percepções primárias de cada um

frente às questões. O questionário pode ser visto no apêndice A ao final deste trabalho e as

entrevistas foram gravadas de julho a outubro do ano de 2019, durando, em média, cada uma

delas, sessenta minutos. Abaixo, no apêndice B também é possível encontrar estas entrevistas

transcritas.
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A  escolha  dos  entrevistados  teve  distintas  causas.  Primeiramente,  quanto  os

representantes da instituição, a presidente do Hoju é também uma das membras mais antigas e

pôde colaborar com relatos sobre a história da instituição e responder questões acerca das

questões administrativas. Além disso, ela esteve no início do curso de História Geral da África

e  explicou  como  o  mesmo  surgiu.  Já  a  diretora  pedagógica  veio  explicar  o  trabalho  da

pedagogia matriarcal e a organização pedagógica do Hoju como um todo e o diálogo desta

área com a administração institucional. Tratando-se do foco do trabalho no curso de História

Geral  da África,  a fala  da coordenadora pedagógica do curso foi  essencial  para tratar  do

funcionamento do curso desde o pedagógico ao administrativo,  passando também sobre o

conteúdo dos módulos. No caso dos discentes entrevistados, a escolha foi feita de acordo com

a disponibilidade desses que, afetivamente ligados à instituição, quiseram representá-la. Todos

estão matriculados há alguns anos e estão perto de completar o  total de módulos do curso,

tendo certo contato e experiências entendidos como suficientes para construírem uma análise

de  suas  vivências  no  curso.  De certo,  a  relação  afetiva  dos  entrevistados  poderia  causar

resultados dúbios para análise dos resultados, todavia isso não significou uma ausência de

críticas ao curso ou a  instituição.  Também, dos tantos  participantes  que já  passaram pela

instituição, foram com eles que esta monografia pode contar dentro de seu cronograma e os

agradece por tamanha disponibilidade dentro de suas agitadas rotinas pessoais e profissionais,

principalmente dado ao fato dos problemas de registro da instituição que dificultou que fosse

possível encontrar, por exemplo, discentes menos assíduos e/ou evadidos, tal como descobrir

suas motivações. Junto às entrevistas, as literaturas, muitas das quais já expostas, serviram de

base para contextualizar e refletir o Instituto Hoju enquanto parte da história da educação do

negro para o negro no Brasil,  um movimento educador, como coloca Gomes (2017), uma

continuidade das históricas iniciativas negras em prol da educação em nosso país. Somando

estas  fontes,  a  metodologia  de  pesquisa  utilizada  aqui  é  biográfica  e  por  consequência

analítica.

No mais, por tudo exposto até o momento, entre outras questões, e como aborda a

própria Gomes (2017), este é um assunto que não se conclui, sendo o presente texto mais uma

colaboração para compor o rico e necessário debate acerca da educação do negro, do caráter

educador dos movimentos e das lutas negras e principalmente do viés emancipador dessa

educação,  a  importância  de  outros  caminhos  epistemológicos.  Dentro  disso,  o  capítulo

seguinte se dedica a explanar o que é o Instituto Hoju, traçando sua história, perspectivas e o
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surgimento do curso de História Geral da África. A partir dessa contextualização, o capítulo

três aponta para uma análise das respostas dos alunos e ex-alunos entrevistados, detalhando

ainda o perfil desses. Já o capítulo quatro aborda um exemplo de um resultado externo do

trabalho da instituição,  antes  de abrir  espaço para uma conclusão,  no capítulo cinco,  que

arremeta  tudo  o  que  foi  apresentado  e  busca  costurar  o  significado  da  maternidade

compartilhada e da pedagogia matriarcal elaboradas pelo Hoju, analisando criticamente seus

resultados.
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2. O INSTITUTO HOJU

Em  função  da  originalidade  desta  monografia,  entende-se  ser  necessário,

primeiramente,  uma  apresentação  e  explicação  da  instituição  responsável  pelo  curso  de

História Geral da África, nosso objeto de estudo. As informações que aqui constam partem

das entrevistas realizadas com atores ativos na organização do Instituto Hoju. Cabe a este

capítulo, então, expor o que é, quais os objetivos, os pilares, os princípios, os planos e metas e

como funciona essa instituição, tal como sua metodologia pedagógica, a qual é aplicada no

curso de História Geral da África, a fim de chegar até o assunto de interesse da pesquisa. Este

capítulo também se responsabiliza pela apresentação do curso objeto da pesquisa: sua origem,

contexto, causas, pedagogia e como o mesmo se configura. Desta forma, então, é possível

abrir espaço para a explanação dos resultados do curso através dos relatos de seus alunos e ex

alunos coletados e analisados através de entrevistas abertas.

O Instituto  Hoju  surge  de  forma orgânica,  e  assim permanece  até  hoje  desde  sua

institucionalização em 1998, como fruto de um processo que teve início em meados da década

de  1980.  A frente  dessa  formação,  estavam  mulheres,  sobretudo  negras,  moradoras  da

comunidade da Mangueira, zona norte do Rio de Janeiro, preocupadas com as crianças da

comunidade. Na casa de uma delas, onde muitas crianças foram criadas juntas enquanto suas

mães  trabalhavam,  prática  comum  na  criação  de  crianças  negras  e  pobres  no  Brasil,  as

crianças aprendiam a ler e escrever antes mesmo da alfabetização escolar. Nesse processo,

essas mulheres, mães e professoras do Morro da Mangueira, passaram a organizar atividades

como aulas de reforço escolar e desenho, oficinas de artes, danças, canto e etc, de forma a

construir um espaço de lazer e socialização. Elas também tinham a intenção de combater o

tempo ocioso daquelas crianças, frente as demais ofertas negativas facilmente encontradas nos

espaços de periferia. A partir daí criou-se a ONG Meninas e Mulheres do Morro, que funciona

até hoje, e outras organizações foram se incorporando, sempre de maneira orgânica, além das

parcerias realizadas com outras instituições.
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Esse mesmo espírito é levado para onde quer que a instituição vá. A mesma já esteve

em  outras  periferias  da  cidade  do  Rio  de  janeiro,  na  Baixada  Fluminense  e,  mais

recentemente, esteve atuando em outras partes do estado, por exemplo, a cidade de Paraty.

Desde o início, os trabalhos nesses espaços

(...) sempre eram projetos que tinham a ver com o despertar da questão profissional.
Com a Rocinha, nós trabalhamos com as profissões do carnaval, dos mestres do
saber… Então, tinha sapateiro, ferreiro, marceneiro, costureira, modelista, é… Um
desenvolvedor, né? Um figurinista, um desenvolver de projetos. (...) Depois, fomos
para Caxias também, trabalhamos com o pessoal do Vinte e Cinco de agosto. Fomos
para Manguinhos, Arará, Tuiuti, Barreira do Vasco. Depois para… Vila Aliança, na
Zona Oeste. E a própria Mangueira, né? (informação verbal)7.

Em todos os  lugares  em que atuavam, a  instituição tinha parceiros  para acolher  a

execução de seus projetos. As iniciativas, das quais muitas se desenvolveram como cursos,

oficinas ou  workshops,  eram formulados através das demandas observadas em cada lugar.

Hoje a instituição tem focado e executado a maioria dos seus trabalhos nas zonas centrais da

cidade pois, principalmente a partir da ação das UPPS (Unidades de Polícia Pacificadora), o

trabalho nas favelas passou a ser muito perigoso, quando não, impossível, ainda mais porque

algumas dessas atividades eram realizadas em praça pública, de forma íntima para com a

população. Além do quesito segurança, por outro lado, a instituição entende que o centro da

cidade  facilita  a  mobilidade  das  pessoas  para  irem às  atividades.  Ainda,  existe  toda  uma

questão de memória ancestral em espaços do Centro do Rio de Janeiro como, por exemplo, a

Pequena  África.  A realização  de  atividades  nesses  espaços,  a  partir  de  uma  perspectiva

holística, passa a ser entendida como um método pedagógico.

O Hoju tem como missão fomentar possibilidades de emancipação para a população

afro-pindorâmica, para qual o mesmo é voltado, partindo da concepção de que essa população

nunca  fora  bem-vinda  no  Brasil.  A  emancipação  pela  qual  o  Instituto  busca  não  é

simplesmente de fator financeiro, mas principalmente ligado à cognição. A instituição procura

desbloquear  a  mentalidade  blindada  pela  colonização,  de  maneira  a  construir  ambientes

emancipatórios atrelados aos valores institucionais. O Instituto valoriza a coletividade e em

comunidade constrói um processo de emancipação,  o que se aplica,  inclusive,  na questão

econômica da instituição, que se se mantém sem nenhum tipo de investimento público ou

privado. Dentro disso, seu maior objetivo é a desblindagem cognitiva8,  isto é, o  trabalho da

instituição é formar alunos autônomos, sempre tentando reconhecer a conquista da autonomia

7 Entrevista concedida por PORTILHO, Erica. [09. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. On-line, 2019,
arquivo 3gp (80 min.).
8 Conceito que será melhor trabalhado em parágrafos abaixos.
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sobre o intelecto de cada um dos que passam pela instituição. Nesse sentido, enquanto uma

instituição autônoma,  a  própria  organização passa a  ser um exemplo para seus  alunos.  A

instituição também entende o valor dos conhecimentos ancestrais detidos pelos mais velhos e

afirma que os mesmos precisam ser compartilhados às novas gerações. Para tal, considera-se a

via  acadêmica  uma forma de  sistematizar  esses  saberes  de  forma  que  tenham um maior

alcance popular. 

O Instituto Hoju nos mostra através de suas atividades que a cultura tem um papel

fundamental no processo de desblindagem cognitiva. Isto porque a cultura configura-se como

um mecanismo à educação anticolonial, o caminho para a desblindagem da cognição. Dessa

forma, a educação não se distingue da cultura para a instituição, que atua a partir desses e

outros princípios. Desde o início a instituição pode ser identificada como uma organização

matriarcal e, de maneira geral, os demais pilares da instituição estão muito atrelados a uma

perspectiva holística, comum às sociedades matriarcais africanas, as quais servem de exemplo

para a organização da instituição como um todo. Nesses termos, educação, sustentabilidade e

economia, transversalizados pela cultura afro-pindorâmica, tornaram-se os pilares seguidos

pelo Hoju em sua trajetória. Isso não significa o não reconhecimento de outras culturas, e sim

que a instituição é atravessada pela cultura de quem faz dela possível, os afro-pindorâmicos. 

O trabalho da instituição é feito de forma bastante flexível. O dinamismo é colocado

como uma prioridade institucional. Guiada pela busca ao passado a fim de compreender o

presente e construir  o futuro, a instituição entende que nada é em vão. Assim, os valores

institucionais,  as  perspectivas  e  missão  da  mesma  se  flexibilizam  conforme  a  mesma

amadurece  — graus de maturidades esses que vão se modificando ao decorrer do tempo.

Entretanto, cabe o destaque, que, em sua mobilidade, a instituição não deixa a espinha dorsal

do matriarcado. 

Toda  essa  organização  e  conceitualização  por  si  só  já  é  desafiante,  visto  sua

originalidade e o teor anti-racista. Complementar a isto, de maneira geral, no decorrer das

entrevistas foram listados como os maiores desafios encarados pela instituição os aspectos

que  dizem  respeito  às  questões  práticas;  as  questões  acerca  dos  locais  de  execução  das

atividades; o comprometimento das pessoas; a delicada relação de desconfiança para com os

demais irmãos afro-pindorâmicos; o desbloqueio cognitivo do público-alvo e o dever de fazer

as pessoas entenderem que o Hoju é um caminho de emancipação e não de dependência. As

entrevistadas pontuaram também um desafio recentemente superado, o da questão financeira,
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a  qual,  não  necessariamente  é  uma questão  simples,  mas  não é  mais  o  principal  desafio

institucional. O desafio nessas pontuações está em cumprir com os objetivos institucionais

frente à essas questões, principalmente considerando as ambições externas. Porém, o grande

desafio no momento é resgatar no sujeito afro-pindorâmico a ética da ancestralidade, perdida

com a maafa  (ANI, 1994), sempre entendendo e tendo como base o fato de que este é um

igual.

Em tempo,  uma  intenção  do  Hoju  é  incentivar  iniciativas  para  a  população  afro-

pindorâmica  gerar  frutos  para  além dos  realizados  na  instituição  e  que  o  aluno  seja  um

passante que multiplique a tecnologia aprendida, sem ficar preso ou dependente do instituto.

Uma  percepção  que  essa  experiência  traz  é  de  que  a  população  afro  diaspórica  têm

dificuldade de aprender a viver em comunidade, isto porque sofre de uma histórica solidão ao

passo que o processo de constantes segregações  afastou-o do sentimento de imersão.  Isto

dificulta  as  relações  de  confiança,  apresentando-se  também  como  um  doloroso  desafio.

Entretanto, a ligação dos alunos com o Hoju ensina também a lidar, ao menos internamente,

com esta problemática.

As mãos que constroem a instituição são voluntárias e por esta razão são trocadas

constantemente.  Essas  mudanças  acabam  provocando  dificuldades  na  organização  da

instituição como um todo. Ainda que de forma macro ocorram poucos problemas, no que diz

respeito a ordem, questões mais específicas como registros detalhados dos participantes das

atividades passadas acabaram por não terem seus registros sistematizados. Devido a isso, é

possível estabelecer médias, mas não foi possível apresentar especificamente quantos alunos

passaram pelo objeto de estudo deste trabalho, o curso de história geral da África. Com isto,

acredita-se que o objetivo de reconhecer o processo de autonomia e desblindagem cognitiva

nos passantes da instituição também saia prejudicado.

Apesar dessas questões,  a instituição segue em pleno funcionamento e fiel  às suas

metas. A intenção daqui para frente é regularizar alguns cursos como pós-graduação, como já

é  o  caso  do  curso  de  História  Geral  da  África,  no  qual  este  estudo  se  inspira.  Também

pretende-se tornar a instituição uma universidade afro-pindorâmica de referência nos saberes

dessa cultura, dando o devido valor a estes saberes. Existe um problema de reconhecimento

dos  saberes  africanos e  o  Hoju  enquanto  universidade  será  um  legitimador  desses  que,

conforme entende a instituição, são os saberes que deflagram todos os outros saberes. 
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Ainda está nos planos da instituição continuar os diálogos com instituições de ensino

do continente africano. No momento, a instituição dialoga com universidades na Nigéria, em

Angola  e  no  Uganda,  além  de  priorizar  o  movimento  de  estar  sempre  ampliando  essas

relações. Outrossim, o futuro da instituição contará com uma biblioteca na sede endereçada

onde é o início de tudo: a Mangueira.

A instituição frisa que não busca por uma nova centralidade, de forma a confeccionar

uma  crítica  ao  movimento  da  afrocentricidade.  Suas  protagonistas  concordam  que  o

afrocentramento  acaba  por  incidir  no  mesmo  erro  do  ocidente  em  sua  cosmogonia

universalista e binária. Portanto, o instituto opta pelo afro-referenciamento. Nesses termos, a

instituição busca pelas policentralidades possíveis a diversidade afro diaspórica, africana e

pindorâmica,  buscando  entender  como  pensam  os  diversos  centros  culturais  africanos  e

pindorâmicos e entender as distinções entre africanos diaspóricos e africanos do continente. A

pluriversalidade9 e  a  policentralidade,  e  como as mesmas constituem o  afro-pindorâmico

como  sujeito  atravessado  pelos  contingenciamentos  da  diáspora,  dessa  forma,  é  de

fundamental importância para a instituição. Vale destacar, ademais, que voltar-se a população

e cultura afro-pindorâmica não é um obstáculo para o caráter policentralizado da instituição e

seus cursos porque o afro-pindorâmico em si é fruto de múltiplos centros culturais, muitos dos

quais convivem respeitosa e harmoniosamente há, pelo menos, seis séculos.

Essas bases permitiram que a maior parte das crianças que participavam das primeiras

atividades  do instituto, hoje adultos, se formassem em instituições de ensino superior, nas

mais diversas áreas, ultrapassando obstáculos recorrentes aos moradores de favela e fugindo a

norma de um país historicamente calcado em desigualdades sociais e raciais. Isso foi possível

não somente pela oportunidade que o trabalho das mulheres fundadoras do Hoju ofertaram,

mas  porque,  desde  o  princípio,  a  ideia  da  instituição  era  despertar  uma  consciência

adormecida, um desbloqueio. Com isto, ainda que não nesses termos, iniciou-se a relação do

Instituto Hoju com a desblindagem cognitiva (TAVARES, 2015).

Um problema recorrente nas populações marginalizadas é a violência psíquica através

da baixo estima. Através de uma análise minimamente sensível, observa-se que isto estimula

esses jovens a aceitarem caminhos como o crime ou empregos análogos a escravidão,  seja

pela falta de perspectivas, seja pela crença no poder que atividades como o tráfico de drogas

supostamente trazem. Isso possivelmente é fruto de uma desvalorização sobre o próprio eu e

9 Aqui considera-se o conceito atribuído por Ramose (2011) para o conceito de pluriversalidade, isto é, a grosso
modo, a dinâmica africana que considera universos cosmogônicos plurais.
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de  condições  desumanas  que  não  os  permitem  criar  expectativas  otimistas  ou  mesmo

apresentam outros caminhos. É o que Fanon (2008) chama de menos valia psicológica. Trata-

se de sujeitos presos integralmente a condição de outro, são corpos marginalizados que se

depreciam ao tomar como certa a posição que a sociedade ocidental lhes definiu (FANON,

2008). Esse é um dos motivos pelos quais esses corpos viram números de um genocídio.

Essas são as crianças alvo das fundadoras do Instituto Hoju no início de tudo. Esse quadro é

um dos motivos pelos quais a colonialidade, hoje regularizada pela necropolítica (MBEMBE,

2016), se mantém. E é nesse processo que perde-se talentos nunca descobertos, perde-se as

chances desse país, e muitos outros, serem, de fato, uma democracia. É ainda essa uma das

barreiras  a  serem  ultrapassadas  pela  desblindagem  cognitiva.  É  sempre  válido  ressaltar,

ademais,  que  a  blindagem cognitiva  compete  com o racismo pois  é  justamente  devido a

sociedade  ser  estruturada  sobre  o  racismo  que  as  vítimas  desse  ódio  têm  sua  cognição

blindada (TAVARES, 2015). E portanto jovens posicionados dessa forma nada mais são que

frutos de uma blindagem cognitiva da qual sobretudo a população negra em diáspora é vítima

(TAVARES, 2015).

Por desblindagem cognitiva entende-se reverter o processo de blindagem cognitiva,

conceito  ainda  pouco  trabalhado  na  academia.  A  ideia  de  blindagem  cognitiva  foi

sistematizada pelo professor Júlio César Tavares (2015, p.333) como

(…)  uma  operação  mental  nem  sempre  consciente  e  destinada  a  impedir  que
determinados  conteúdos  mentais  tenham  acesso  a  consciência  dos  indivíduos.
Conceituar  blindagem  cognitiva  é,  primeiro,  identificar  que  é  na  arena  da
comunicação que a mesma ocorre; em seguida, reconhecer que é (...) nos encontros,
que  se  situam  e  que  são  constituídas  nas  comunicações  através  de  figuras  de
linguagem (metáforas, metonímias, eufemismos, etc.).

Em  seu  texto  “Modernidade  e  regimes  de  colonialidade  do  poder:  A cooperação

Internacional, o racismo cognitivo e os desafios para uma Antropologia do desenvolvimento

Internacional”, Tavares (2015) ainda apresenta alguns exemplos do  cotidiano brasileiro em

que a blindagem cognitiva se expressa nitidamente, reforçando a presença desta questão na

cultura brasileira. Miranda (2018) ainda complementa que a blindagem cognitiva advém do

apagamento da memória cultural, histórica, política e social que gerou o estranhamento e a

denegação do negro por si próprio. 

Dentro disso, considerando este complexo propósito com a desblindagem cognitiva, o

instituto  Hoju,  como  qualquer  organização  que  trabalhe  na  contramão  da  hegemonia,  a

instituição luta para existir. Através de uma construção coletiva, a autonomia constrói-se por
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um processo de emancipação em comunidade, o que também se aplica  também  a questão

econômica. O Hoju funciona sem ser dependente de verba pública ou privada, de acordo com

a lógica administrativa criada na própria instituição, o GMATER, e portanto não corre o risco

tão fácil de fechar como as primeiras escolas do pós abolição, comentadas por Domingues

(2016)10, e demais organizações parceiras, que a instituição viu serem extintas ao longos dos

anos.  Segundo  a  organização,  observou-se  que  essas  instituições  acabaram  devido  a

dependência dessas de verbas externas. Por isso, é a própria comunidade afro-pindorâmica,

seu público alvo, que sustentabiliza a instituição, cada um da forma que pode.

O GMATER, enquanto administração financeira, acontece da seguinte maneira: 

Através dos estudos que a gente faz das sociedades matriarcais, a gente faz uma
sistematização do que se repete nesses sistemas. Então, são sistemas holísticos, são
sistemas de troca, são sistemas de reciprocidade. E a gente organiza esse sistema
para entender que, a noção de economia pro ocidente é uma noção de que não tem
para todo mundo. E aí eu vou gerir a escassez. E gerindo a escassez, quer dizer que
alguém vai ficar sem. A noção de economia nas sociedades matriarcais é gestão da
abundância. Tem para todo mundo! Basta saber gerir para que todo mundo tenha
acesso.  É aquele ditado da mãe,  né? É,  ‘quem come e guarda,  faz a  mesa duas
vezes’. Então, a gente organiza a partir do princípio que tem para todo mundo, (...) a
gente gere para que todo mundo tenha acesso. E aí a gente redistribui a partir desse
sistema: o valor ideal para que o curso aconteça, o valor abundante para que outras
pessoas também possam acessar esse curso, o valor que é possível e nenhum valor.
Eu posso não poder contribuir com nenhum valor. Mas eu necessariamente preciso
dar uma contrapartida. (...) O Hoju, ele gerou para si processo de autonomia, e nesse
processo de autonomia, ele se reconfigura como um ente emancipado. A gente não
depende do governo para funcionar. A gente tem vários, pega vários parceiros, ocupa
esses espaços, entendendo como espaços públicos que nós pagamos por eles, a gente
utiliza  esses  espaços,  as  pessoas  colaboram  [e]  os  professores  recebem  (...)
(informação verbal)11.

Exceto pelas questões acerca de registo, que aparentemente acabam não sendo uma

prioridade, posto a falta de mão de obra, o Gmater tem se desenvolvido bem, mantendo a

instituição e seus pilares. Através dessa lógica, a instituição funciona através de um conselho,

formado por pessoas que estão desde a fundação. As eleições para presidência são trienais, o

corpo  que  está  a  mais  tempo  é  que  vota  para  os  cargos  de  presidente,  vice  presidente,

tesoureiro e secretário. Já a direção pedagógica não é estatutária, assim como os cargos de

coordenação técnica e pedagógica. Esses independem da gestão e compõem o principal motor

para  o  funcionamento  do  foco  do  presente  estudo,  o  curso  de  História  Geral  da  África

ofertado pelo Instituto Hoju.

10 Conforme a citação na página 16 desta monografia.
11 Entrevista concedida por PORTILHO, Erica. [09. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. On-line, 2019,
arquivo 3gp (80 min.).
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Dado o reconhecimento dos saberes africanos e da ancestralidade pela instituição, a

pessoa mais velha do instituto, no momento a diretora pedagógica, é tida como “Mama”, a

matriarca.  Esta  posição  é  bastante  importante  para  o  funcionamento  da  instituição,  que

valoriza  os  saberes  dos  mais  velhos.  Mas aqui  não  se  trata  de  graus  de inferioridade  ou

superioridade na ordem institucional, pois o Hoju se pauta por uma hierarquia horizontal. Esta

característica também está ligada ao caráter matriarcal da instituição.

Na via  de  um vigor  matriarcal  e  enquanto instituição de ensino,  o  Hoju pode ser

compreendido como uma experiência do ensino da transgressão. Um ponto interessante cuja a

originalidade muito colabora para as metodologias de ensino de história da África é o sistema

pedagógico do Instituto, calcado em suas bases e princípios matriarcais. Como fruto e reflexo

dos  métodos  educativos  desenvolvidos  na  diáspora  brasileira,  o  sistema  pedagógico  da

organização também é sinônimo do sistema GMATER utilizado na administração financeira12,

isto é, sinônimo de uma gestão matriarcal. Essa pedagogia, em orgânico desenvolvimento, é

baseada  na  experiência  de  mulheres  afro-pindorâmicas,  tais  como  as  fundadoras  e  as

organizadoras da instituição, as quais, entende-se, possuem maneiras eficientes de instruir e

educar (INSTITUTO HOJU, 201-). Junto a universidades e institutos de pesquisas nacionais e

internacionais,  sobretudo  do  continente  africano,  o  CEPA (Centro  de  Altos  Estudos  e

Pesquisas  Ancestrálicas)  aprofunda  as  investigações  sobre  teoria  social  do  matriarcado

africana  no  mundo  e  abastecem  o  Núcleo  de  Desenvolvimento  Pedagógico  (Mama)

coordenado pela matriarca e diretora pedagógica da instituição (INSTITUTO HOJU, 201-).

O  Núcleo,  alia  as  pesquisas  teóricas  às  práticas  de  sala  de  aula,  que  além  de
produzirem relatórios dos profissionais interdisciplinares  (professores,  psicólogos,
antropólogos,  pedagogos,  assistentes  sociais,  antropólogos)  que  desenvolvem  as
atividades, são monitoradas pela equipe que compõe o núcleo. 

Os  dados  são  compilados  a  partir  da  metodologia  de  codificação  de  dados
desenvolvida em uma plataforma específica para  este  fim.  Estes  dados  cruzados
geram relatórios que apontam os gaps metodológicos, que são ajustados, conforme
as novas necessidades (INSTITUTO HOJU, 201-).

A partir de um modelo espiral  — o que reforça a circularidade do pensamento afro-

pindorâmico, base de todas as práticas da instituição — o instituto constrói e reconstrói suas

12 Para ser mais específica,  o conceito é explicado por Erica Portilho (atual presidente do Instituto Hoju) e
Marina Miranda (ex-coordenadora do curso de História Geral da África do Instituto Hoju) no artigo “Além do
universalismo feminista: a fenomenologia da existência da mulher afrodescendente no Brasil”,  publicado em
2018,   no  qual  elas  colocam que o  GMATER,  como sistema pedagógico,  “(...)  sistematiza  e  conceitua  os
princípios fundamentais da gestão nos sistemas matriarcais africanos e os traz para a realidade e demandas do
cotidiano do povo negro no país.” (MIRANDA; PORTILHO, 2018, p.07).
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práticas “num círculo de início, meio e início”, após as reuniões de antes, durante e depois de

cada ação (INSTITUTO HOJU, 201-). Isso é fruto de um trabalho que pensa o mundo de

maneira  a  acionar  a  circularidade,  a  partir  da  cosmoperspectiva  (ou  cosmosensação),

conforme a perspectiva das sociedades matriarcais sobre as quais a pedagogia institucional é

pensada.  A partir dessa formulação, ou sistematização matriarcal, a circularidade passou a

somar aos pilares institucionais.

A pedagogia utilizada no instituto, nomeada pedagogia matriarcal, é orgânica, isto é, é

utilizada e construída numa fluidez própria. A mesma possui o papel de ser problematizadora

e trabalha instigando a todos os que passam pela instituição, de maneira a direcioná-los a

descobrir mais do que lhes é passado nos cursos. Trata-se de uma pedagogia preocupada com

o desbloqueio cognitivo, o qual deflagra o processo de emancipação pretendido.

No processo de emancipação o aluno não é dependente. A instituição coloca que se o

processo pedagógico matriarcal fizesse do aluno dependente, ele não simplesmente falharia,

não alcançando a emancipação do estudante,  como também estaria reproduzindo o que já

acontece no sistema tradicional de ensino. Nesses termos, não estaria condizente com seu

caráter  maternal.  Dado  que  as  sociedades  matriarcais,  nas  quais  se  pauta  a  pedagogia

matriarcal utilizada pela instituição, costumam apresentar um mundo dentro de um universo

não binário,  não partido,  vê-se logo um abismo com as perspectivas  hegemonizadas  pelo

ocidente.  Portanto,  diferentemente  do  mecanismo  comum  ao  funcionamento  da  lógica

acadêmica ocidental na relação professor e aluno — aquele sem luz — a pedagogia matriarcal

não  demanda  pela  desqualificação  ou  desumanização  do  outro  ou  do  Outro,  no  sentido

fanosiano. Destarte, o Hoju mostra eficiência em uma educação firme e que ao mesmo tempo

não é hierárquica. Isso se dá devido ao propósito circular de construir e solidificar. Por isso,

sua pedagogia se opõe ao sistema tradicional hegemonizado pelo ocidente. Ainda por esses

mesmos  motivos,  a  pedagogia  matriarcal  da  instituição  caracteriza-se  pelo  ensino  da

transgressão e é anti-hegemônica por natureza. 

O  Instituto  Hoju  entende  que  o  processo  de  autonomia  incita  o  processo  de

emancipação, dessa forma a autonomia está para objetivo, missão e caminho pedagógico que

orienta a instituição: “ter autonomia é o caminho de se agenciar, e quando você se agência,

você se emancipa.”, disse a atual presidente (informação verbal)13. Para muitos estudiosos da

área  da  educação  de  nosso  tempo,  essa  perspectiva  de  uma pedagogia  para  a  autonomia

13 Fala de Érica Portilho, atual presidente da instituição durante entrevista concedida diretamente para esta
pesquisa, on-line via videoconferência em 06 set. 2019.
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poderia ser sinônimo da obra de Paulo Freire (1996). E sim, a atuação pedagógica do Hoju

dialoga com Paulo Freire (1996) no que diz respeito  à autonomia.  Porém, isso nunca foi

intencional. Na medida em que se formou, a pedagogia matriarcal acabou dialogando com

Freire, mas as duas não podem ser igualadas. A pedagogia matriarcal aplicada nos cursos do

Instituto Hoju é constituída por sistematizações de organizações matriarcais, levando-se em

consideração as sociedades matriarcais, a experiência educacional dos terreiros das religiões

de matriz africana formadas no Brasil e a educação que acontece dentro de casa com as avós e

com as  mães.  Ao  passo  que  estas  experiências  são  sistematizadas  e  transformadas  numa

pedagogia,  observa-se que o Instituto e o célebre educador brasileiro Paulo Freire  (1996)

seguem caminhos diferentes. Mesmo que ambos encontrem-se pelas referências africanas e

por um objetivo final pautado na autonomia do estudante, a instituição coloca que a obra de

Freire se destitui da África, enquanto que o Instituto incorpora-a à sua pedagogia, a qual,

como todas as demais questões institucionais, volta-se as policentralidades.

Dessa forma, a título de comparação, a perspectiva de Hooks (2019), a qual se inspira

e igualmente dialoga com o autor brasileiro citado, aproxima-se mais da pedagogia aplicada

pela  instituição,  na  medida  em que  ambas  seguem o caminho  das  mães,  considerando  o

sentido tanto materno como matriarcal da pedagogia de Hooks e da pedagogia utilizada pelo

Instituto  Hoju.  No  entanto,  o  método  pedagógico  da  instituição  é  original,  admitindo

influências e aproximações, mas tratra-se de um trabalho único.

O  trabalho  pedagógico  da  instituição  consiste  no  que  Gomes  (2017)  chama  de

conhecimento  emancipação,  isto  é,  aquele  que  recupera  um conhecimento  marginalizado.

Para  tal,  as  aulas  são  planejadas  com  um  especial  cuidado  com  as  expressões,  falas  e

principalmente as imagens escolhidas, pois estes, se mal trabalhados, são agentes que acionam

a  blindagem cognitiva  na  população  não-branca.  A instituição  entende  que  determinados

assuntos  acabam por  acionar  dores  e  blindagens  na  tentativa  de  contrariá-los  e  portanto

entende ser  fundamental  tomar  esses  cuidados  na  prática  docente.  Ainda no que  tange  a

prática pedagógica matriarcal, a função de problematizar saberes está ligada também a seleção

dos professores. Estes não necessariamente precisam ter uma extensa carreira acadêmica, pois

a instituição entende que um doutorado não define integralmente um saber ou saberes, muito

menos aqueles que mais interessam ao curso: os saberes marginalizados pela auto validação

da  ciência  ocidental,  saberes  transpassados  pela  experiência  afro-pindorâmica.  Um  bom
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exemplo que foi citado quanto a isto é o curso de Medicina Tradicional, no qual uma mulher

indígena sem títulos já ministrou aulas14. 

A prioridade do instituto é a população afro-pindorâmica. E, posto que suas atividades

conduzem à produção de conhecimento15, isto é, à um espaço de disputa, e considerando o

contexto em que sobrevive a população afro-pindorâmica, tal preferência é entendida como

uma política reparatória. Isso não significa uma proibição, mas uma prioridade historicamente

aceitável em outros contextos, quando para manter a supremacia branca sobre os povos não-

brancos. Ainda assim, há exemplos de pessoas brancas que foram úteis sendo comprometidas

com a instituição e, enquanto professores, de certa forma parcelando o pagamento de uma

dívida histórica. Mas essas participações e ou colaborações sempre foram precedidas de uma

avaliação de suas ideologias. Já entre os alunos, são poucos os que permanecem matriculados:

o branco não se racializa, como já dizia Fanon (2008), e quando este não é o foco do assunto,

parece que perde-se o interesse. 

Até a estruturação desta monografia e de acordo com as pesquisas até aqui realizadas,

não fora encontrado nada parecido com o trabalho do Instituto Hoju. A instituição é original,

não  se  baseou  por  nenhuma  instituição  parecida,  surgindo  organicamente  a  partir  das

demandas  observadas  no  cotidiano  da  população  negra.  Há  muitas  iniciativas  negras  em

educação  no  Brasil  hoje,  mas  não  estruturadas  como  o  Hoju.  Ainda  assim,  algumas

instituições podem ser citadas porque assemelham-se, de alguma forma, ao Instituto Hoju, são

elas: a Escola Quilombista Dandara de Palmares no Complexo do Alemão (Rio de Janeiro

/RJ)16, que oferece atividades de apoio afetivo, social e pedagógico à crianças de 05 a 12 anos;

a Escola Winnie Mandela no Engenho de Brotas (Salvador /BA)17, voltada para uma ação

comunitária  e  à  uma educação pan-africanista  e  libertadora  e  o  Projeto  Ndezi  no  Parque

Madureira, também na cidade do Rio de Janeiro, preocupado em cuidar das crianças negras a

partir  de  uma  prática  afrocêntrico-pedagógica,  ocorrendo  através  de  encontros  temáticos

mensais  (NJERI,  2019).  Todos  esses  exemplos  são  mecanismos  legítimos  de  luta  e

contribuem para a educação do negro e para o ensino de história e cultura africana e afro-

brasileira a sua maneira.

14 Esta é também uma forma eficaz de combate a problemáticas outras que atacam populações não-brancas que
não a cognitiva, como, nesse caso, o nutricídio. 
15 Essa ação vale para todos os cursos.
16 Endereço eletrônico disponível no seguinte link: https://www.facebook.com/pg/Escola-Quilombista-Dandara-
de-Palmares-1956425914624411/about/?ref=page_internal
17 Endereço eletrônico disponível no seguinte link: https://www.facebook.com/pg/escolawinniemandela/about/?
ref=page_internal

https://www.facebook.com/pg/Escola-Quilombista-Dandara-de-Palmares-1956425914624411/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/Escola-Quilombista-Dandara-de-Palmares-1956425914624411/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/escolawinniemandela/about/?ref=page_internal
https://www.facebook.com/pg/escolawinniemandela/about/?ref=page_internal
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2.1 - Curso de História Geral da África

O lançamento  do  curso  de  História  Geral  da  África  foi  um marco na  história  do

Instituto  Hoju,  assim  como  o  primeiro  desfile,  trabalho  feito  junto  com  a  Universidade

Estadual  do Rio de Janeiro (UERJ),  e  o Projeto Nega Rosa,  voltado para o incentivo ao

empreendimento feminino e que se tornou, mais tarde, ao empreendedorismo familiar negro,

conectando  favelas  e  todo  tipo  de  empreendimento.  A primeira  turma  iniciou  suas  aulas

oficialmente no ano de 2017, mas os trabalhos da instituição sobre o curso foram iniciados em

2015.  As  matrículas  constituíram  a  materialização  da  primeira  proposta  de  um  curso

sistematizado da instituição. O pioneirismo do curso se dá por ser a concretização de um

curso certificado e mais voltado à educação, até então único na instituição. Trata-se de um

encaminhamento do Instituto ao ensino superior, uma de suas metas. 

O curso de História Geral da África começa pelo desejo de ler as enciclopédias da

UNESCO. O Instituto, então, cria um grupo de estudos para ler em conjunto os oito longos

livros da Coleção História Geral da África organizada pela UNESCO. Dessa iniciativa vem a

ideia de um curso de formação de produtores de conteúdo. O objetivo era ler a coleção da

UNESCO posicionando-se enquanto produtores de conteúdo, a fim de gerar uma produção em

alta escala. A partir daí a instituição entrou em contato com a UNESCO e os módulos foram

desenhados de acordo com os livros.

Ao longo das aplicações, a coisa ficou muito séria. Ficou totalmente formal, com
avaliação, tudo direitinho. Não era mais só uma leitura.  Tinha toda uma questão
metodológica,  pedagógica,  disciplinar.  E  aí  ele  virou  um curso  continuado  e  se
organizou e entendeu que a enciclopédia da UNESCO não dava conta! Que a gente
podia incorporar outras coisas e que a gente podia juntar outros módulos, como foi o
um e dois, né? Que a pré-história ou a própria história é uma coisa mais maçante. E
a gente tinha como juntar, a gente foi reincorporando e fomos construindo a nossa
própria pedagogia, que é muito visual, né? Tem leitura mas a gente tenta trabalhar
muito com visualidade. Mas ao longo dessas mudanças, também de coordenação, o
curso vai se readaptando, né, aos processos. E foi mais ou menos essa história aí e se
tornou a menina dos olhos do instituto (informação verbal)18.

Desde  então,  a  “menina  dos  olhos  do  Hoju”  está  sempre  instigando  a  reflexão  e

provocando respostas para a construção do debate em sala de aula. As turmas do curso de

História Geral da África oferecido pelo Instituto Hoju contam com 15 a 25 alunos, sendo esta

18 Entrevista concedida por PORTILHO, Erica. [09. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. On-line, 2019,
arquivo 3gp (80 min.).
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última quantia o máximo aceito para a formação de turmas. A seleção dos estudantes é feita de

acordo com as respostas à questões sobre as intenções e a identificação do candidato com o

curso através de um formulário on-line. O curso é dividido em oito módulos, de acordo com a

enciclopédia  que  dá  nome ao  curso  lançada pela  UNESCO (2010).  Hoje  as  turmas  e  os

módulos acontecem em paralelo. Para se inscrever no curso basta ter acima de 16 anos, não

sendo necessário possuir  ensino superior  completo.  Todavia,  aquele  que já  tiver  título  de

graduação e completar os oito módulos recebe um certificado de pós-graduação lato-sensu,

enquanto que aqueles não graduados recebem um certificado de curso de extensão. 

Apesar  dessa  flexibilidade,  a  maioria  dos  matriculados  são  pós-graduandos.  A

instituição explana nas entrevistas sua percepção de que não graduados (as) acabam por não

procurar pelo curso por uma questão de blindagem cognitiva. A sociedade em que vivemos

divide muito rigorosamente as posições sociais,  fazendo com que o curso soe distante ou

difícil demais para aqueles que não possuem nível superior. Todavia, de certo, as questões que

afastam determinados perfis e ainda quais são eles não se resume ao problema da blindagem

cognitiva, e para diagnosticá-los seria preciso uma pesquisa específica e mais aprofundada.

Para que fosse possível gerenciar o trabalho de desblindagem cognitiva com essas

turmas no decorrer desses últimos anos, o curso teve duas coordenadoras pedagógicas. No

caso da atual coordenadora, ela coloca que a experiência como aluna do curso ajudou no atual

trabalho, principalmente no que diz respeito às inovações e amadurecimento do curso. Já a

seleção  de  professores,  de  maneira  geral,  acontece  de  forma  orgânica.  Eles  chegam  na

instituição através de um convite, baseando-se na aproximação da respectiva área de atuação

ou pesquisa do mesmo com o conteúdo do curso. O Instituto Hoju entende que os professores

do curso não precisam ser historiadores, pois o curso vai muito além do campo da história,

apesar do nome. A formação do professor depende do tema da aula a ser ministrada, o curso é

(e  precisa  ser)  interdisciplinar  e  portanto  seleciona  se  os professores  de  acordo com sua

familiaridade  com  a  área  do  tema  que  irá  desenvolver.  Geólogos,  geógrafos,  ex-alunos,

filósofos, artistas, profissionais da área das Letras, do Audiovisual e das Ciências Sociais, para

citar alguns exemplos, também compõem a grade docente. 

Da mesma forma, as avaliações no curso são flexibilizadas. Para tanto, parte-se das

trajetórias das experiências dos discentes, sejam estas acadêmicas ou profissionais, a fim de

incitar que estes transmutem e multipliquem o conhecimento através de diversas linguagens

em suas respectivas áreas de atuação. Face à esse esforço, e na tentativa de compreender o
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estudante,  os  trabalhos  finais  foram dinamizados,  entendendo  que  um artigo  científico  é

apenas  uma  das  formas  de  apresentar  um  conhecimento  e  não  dá  conta  de  expressar  a

variedade de saberes potencialmente produzidos pelos alunos do curso. Assim, a partir  de

2019, a atual coordenação optou pelo trabalho final em formato de comunicações orais, feitas

de forma coletiva com a turma e também apresentado de forma escrita, sendo este um meio

que permite uma linguagem mais acessível e que valoriza os muitos saberes possíveis para

além da academia. Dessa maneira, a formação pode ser avaliada com distintas expressões de

saberes, como por exemplo, através de um plano de aula ou mesmo a exposição de uma aula;

por uma performance e ou uma releitura artística; pela explanação de ideias ou da orientação

de um debate; por meio de um relato de experiência; de uma ação social; da explicação de um

artigo científico, ensaio ou resenha, ou qualquer outro meio que o estudante encontre, se sinta

confortável e consiga transmitir sua produção.

O objetivo principal do curso é a  produção de conteúdos e tanto por isso o curso

demanda pela interdisciplinaridade. A instituição deixa nítido que não se trata simplesmente

de um curso de historiografia e sim de uma ressignificação de si próprio, onde o discente

coloca-se na história. A partir daí é elaborada uma ampliação e uma linguagem outra não

restrita  ao  campo  da  história  para  que  esses  saberes,  e  também  essa  identidade,  sejam

propagados. Desse modo, a instituição também auto legitima a produção de seus saberes, os

quais, por serem frutos de uma organização de ensino que também é política e de luta pela

emancipação negra, muitas das vezes, são saberes postos como inferiores pela hegemonia.

Mas, como diz Gomes (2017), é válido frisar que de maneira alguma esses saberes produzidos

pelas movimentações negras são “menos-saber”.

De mesmo modo, a Frente Negra Brasileira buscou reformular a ciência no início do

século passado (DOMINGUES, 2016). O chamado Clube dos Intelectuais foi um centro de

estudos negro que reunia pessoas que estudavam ou queriam aprender sobre as questões do

negro (DOMINGUES, 2016). Tendo como base unicamente a ciência feita na época, de teor

fortemente eugenista,  eles buscaram uma leitura crítica,  com perspectivas e interpretações

originais condizentes ao trabalho de dar ênfase a própria humanidade, a qual era posta em

dúvida naqueles tempos (DOMINGUES, 2016).

O curso de História Geral da África, popularmente chamado de HGA, busca viabilizar

um espaço formativo em que seja possível a construção de conteúdos por parte de qualquer

profissional, de qualquer área, respeitando a questão da pluriversalidade, tão fundamental à
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instituição.  O  objetivo  do  curso  é,  nas  palavras  da  diretora  pedagógica,  “fortalecer  essa

construção de ter o espaço do continente africano como um legado de formação civilizatória.”

(informação verbal)19. Assim como os demais cursos oferecidos pela instituição, o HGA busca

produzir e difundir conhecimento por uma perspectiva holística, também um dos pilares do

Instituto  Hoju.  Em  tempo,  consta  ressaltar  que  a  difusão  do  conhecimento  é  realizada

independentemente do cronograma proposto, visto o teor dinâmico tanto da instituição como

da educação em si.

Nesses termos, a instituição sempre busca convidar professores distintos, uns com um

perfil mais acadêmico, outros com um caráter mais militante, a fim de contrapor pensamentos.

Os docentes também possuem bastante abertura para darem suas aulas, respeitando diversas

perspectivas, não sem discuti-las de maneira saudável. Junto a isso, o discente é instruído a

ser um leitor (a) ativo (a), crítico (a) e questionador(a), a procurar por referências diferentes

de um mesmo assunto e a pensar sua própria experiência dentro do que está sendo estudado.

Este  é  o  caminho  utilizado  pelo  curso  para  reconstruir  narrativas  e  produzir  conteúdos

originais  alicerçados nas  policentralidades  culturais  de seu público mais  presente,  o  afro-

pindorâmico. Cabe ressaltar, ainda, que para que seja possível tal produção de conteúdo, o

curso preocupa-se com a escrita e a produção de texto, considerando esta uma produção que

deve ser o mais independente possível, ao passo que a pedagogia da mãe preta, isto é, a do

matriarcado e a da autonomia, pauta-se na formação de um sujeito emancipado.

Dentro dessa dinâmica, buscando atuar em oposição à lógica conteudista e burocrática

do ensino ocidental,  o curso é administrado entre a diretora e a coordenadora pedagógica

através do que elas concordam ser uma maternidade compartilhada. O plano pedagógico do

curso é realizado pelo diálogo entre as duas sobre o que cabe ou não nas aulas, o que pode ser

mudado, inserido ou reforçado. Essa mesma dinâmica vale para todos os cursos. Trata-se da

lógica  de  início,  meio  e  início,  como  foi  explorado  acima.  Essas  informações  foram

explicadas durante as entrevistas. Ainda que pela lógica hegemônica da estrutura acadêmica a

fala não possua integral validade, é preciso contentar-se com este registro, pois não cabe aqui

anexar documentos institucionais integralmente, os quais, por uma perspectiva crítica e ainda

afro-referenciada, dizem menos ou ao menos não são tão fiéis como a palavra (KI-ZERBO,

2010).

19 Fala de Verônica de Sousa, diretora pedagógica do Instituto Hoju durante entrevista concedida diretamente
para esta pesquisa, Rio de Janeiro, em 29 jul. 2019.
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Nesses termos, a função da coordenação pedagógica do HGA consiste em construir os

roteiros de conteúdo; dialogar com os professores; pensar e repensar a metodologia do curso

em si; pesquisar por vídeos sem estigmas racistas, com bastante atenção também ao racismo

velado em alguns textos científicos; buscar manter a turma integrada, tal como cobrar leituras

e incitar a motivação dos alunos no curso e ainda cuidar da parte burocrática relacionada ao

curso.  Como se trata  de um trabalho voluntário,  as atividades pedagógicas e  burocráticas

acabam se acumulando. Ademais, tudo isto é e precisa ser feito pautando-se pelo constante

estudo, busca e atualização sobre a questão da desblindagem cognitiva.

Essa  perspectiva  holística  do  ensino  na  qual  o  curso  se  propõe  se  aparta  do

conteudismo clássico do sistema de ensino tradicional formulado pela hegemonia ocidental.

Entende-se que o conteudismo da tradição acadêmica ocidental se reduz a um copia e cola, no

mínimo,  ineficaz.  Ao  propor  a  produção  de  conteúdos  autênticos,  conteúdos  esses  tão

necessários  para  a  população  afro-pindorâmica  como  um  todo,  rompe-se  uma  barreira

intelectual, esquiva-se da fidelidade ao modelo científico vigente  — o que para muitos soa

como uma ruptura impossível. Vale dizer que isso não significa que a academia tradicional

não têm produzido conteúdos e sim que esta não estimula seus discentes para tal  função,

muito menos se preocupa em resolver as questões de populações marginalizadas, como é o

caso dos afro-pindorâmicos no Brasil, afundando-se num eterno ciclo do mais do mesmo.

O História Geral da África é um curso pautado na programação neurolinguística que

têm nas iconografias e no audiovisual as ferramentas essenciais para as suas discussões e que

se  baseia,  principalmente,  em  leituras  tais  como  Diop,  Ki-Zerbo,  M’Bokolo  e  Mbembe

(INSTITUTO HOJU, 201-). Tal como os livros da UNESCO (2010), sobretudo nos textos do

historiador Ki-Zerbo, o curso quebra com a lógica da história comparada, preocupando-se em

apresentar a história da África a partir do que a mesma traz como conceito. Ou seja, a África

por ela mesma. Isto significa, ainda, criar e ou estimular a autonomia, a independência e a

iniciativa de que cada afro-pindorâmico ou afro-diaspórico crie materiais sobre África a partir

de  sua  própria  experiência  em diáspora;  colocando-se  não só  como um africano  fora  do

continente, mas também como um produtor de conteúdo anti-hegemônico e anti-colonial. 

Para além do contexto de formação do curso, a diretora e a coordenadora pedagógica

nos explicam que os tomos do História Geral da África da UNESCO são a base do curso

também  por  estes  serem entendidos  como  uma  construção  plural,  com  diversos  autores,

muitos  deles,  inclusive,  desconhecidos  para  a  maioria  das  pessoas.  Os  livros  sínteses,
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divididos em dois volumes, que configuram um resumo da coleção também são utilizados.

Porém, a instituição reconhece que os tombos da UNESCO têm suas limitações e uma das

críticas  apontadas  é  que  os  livros  são  demasiadamente  descritivos,  isto  é,  ele  trabalha

conceitos, mas não os define, sendo insuficiente para a pedagogia matriarcal que, como já foi

dito, possui um papel problematizador, isto é, segue a lógica do problematizar para ensinar. O

ensino dos conteúdos dos livros por si só, sem uma percepção crítica não condizem com o

trabalho pedagógico matriarcal da instituição que segue rumo a desblindagem cognitiva.

Deste modo, o curso já tem uma material pré produzido. Os textos bases vêm dos

livros  da  UNESCO  (2010),  mas  existem  materiais  prontos  e  em  constante  atualização:

literaturas complementares, slides, imagens representativas e etc. A elaboração do material se

preocupa muito com o desbloqueio cognitivo, então, as imagens tem que ser representativas,

onde  o  discente  negro  se  reconheça  e  reconstrua  o  hegemonicamente  posto.  Lembrando

Tavares  (2015,  p.333),  por  exemplo,  a  blindagem cognitiva  é  reproduzido  nas  variações

linguísticas do português falado no Brasil, atuando como um

(…) recurso para a camuflagem dos atos da fala, que dela derivam os bloqueadores e
marcadores da memória e da experiência vivida nos processos de reconhecimento e/
ou afirmação. Esse fator linguístico de natureza cognitiva atualiza-se no mecanismo
de denegação (…).

Além disso, existe um trabalho de tradução de textos complementares que dificilmente

são encontrados em português para dar suporte ao curso. Um bom exemplo é a reconstrução

de  uma  imagem clássica  que  representa  a  evolução  humana,  onde  o  homem africano,  é

geralmente  representado  com  traços  europeus.  A figura  1  abaixo  ilustra  esse  trabalho,

amplamente divulgado através da propagação das inscrições para o curso. Porém, existe um

erro historiográfico nesta imagem. Ainda que passe seu recado, o  Homo Neanderthais não

eram sujeitos negros, sendo estes habitantes das cavernas europeias, como bem aponta Diop

(2014). 
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Figura  2: Exemplo de material utilizado no curso de História Geral da África.

Fonte: https://www.institutohoju.org.br/ 

Figura  1:  Representação  da  evolução  humana.  Fonte:  Facebook  /

https://www.facebook.com/institutohoju/photos/a.567584613375044/159647639

7152522/?type=3&theater
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O discente do curso de História Geral da África também não precisa ficar preso aos

módulos, eles não possuem uma continuidade rigidamente fixa. Há a opção de cursarem os

módulos  separados  e  ou  de  participarem  em  seminários  abertos.  Os  conteúdos  dos  oito

semestres são distribuídos entre 12 a 18 aulas por módulo, sendo 150 minutos cada aula. A

divisão  dos  módulos  de acordo com a ordem cronológica dos  livros  têm sido repensada,

considerando que na prática os conteúdos são colocados de forma mais fluída. A proposta,

então, é dividir o curso por temáticas. Os conteúdos, de maneira geral, acabam sendo postos

de forma que os quatro primeiros módulos trabalhem a Antiguidade, a pré-maafa, a qual é um

marco na história africana. E os demais módulos concentrem-se desse período até os dias de

hoje. Infelizmente, no decorrer das entrevistas, a questão dos conteúdos específicos de cada

módulo ficou um pouco em aberto, talvez justamente porque existe certa organicidade, apesar

do conteúdo programático. Sendo assim, os parágrafos abaixo trazem a divisão dos módulos

de uma maneira mais generalizada.

No módulo um é desenvolvido no estudante como estudar história da África, isto é,

instigando a leitura crítica e uma interpretação própria a partir de um referencial teórico outro

que não o do eixo norte e utilizando-se de outros campos de estudos além da historiografia.

Esse módulo mostra a necessidade de se falar na História Geral da África de dentro, o que

deve acontecer também nos demais módulos. Isso por si só muda a metodologia científica, a

pesquisa  e  o  fazer  história,  a  qual  no  ocidente  é  majoritariamente  registrada  por  escrito,

enquanto que em África prevalece-se o registro oral.  Ao passo que o ocidente acusa que

fontes orais não dão garantias científicas20, a tradição oral parece ser o meio mais legítimo de

trazer a tona uma história real do continente mãe, o mesmo que, inclusive, já foi colocado

como um continente sem história21. 

Com base nessa perspectiva sobre o ensino e o estudo de história, os módulos dois,

três e quatro trabalham a Antiguidade em África, correspondendo um período que vai desde o

início de tudo até o que a história europeia tem por referência a Idade Média. Estes, portanto,

focam-se no início da humanidade, na formação das sociedades, nas primeiras tecnologias,

invenções e descobertas, nos grandes impérios, como Kemet e Axum, e nas relações desses

para com o mundo Antigo.  A partir  do módulo cinco e em diante o curso se volta a Era

20 É possível aprofundar melhor esse debate em Cavalcante e Xavier (2017).
21 Perspectiva apresentada pela coordenadora pedagógica do curso de História Geral da África do Instituto Hoju
durante entrevista realizada para esta pesquisa.
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Moderna.  Esta  se  caracteriza por  tratar  de um contexto mais  africano de pensamento,  na

medida em que neste momento o continente como um todo, na singularização do racismo,

passa a ser classificado da forma como entendemos hoje,  exigindo tal  identificação e um

posicionamento enquanto povo negro e ou povo africano. Os módulos cinco, seis, sete e oito

conversam sobre o tráfico negreiro, a colonização, o período pós-colonial e, como não poderia

deixar de ser, os caminhos do processo e as consequências da diáspora africana. 

Entendendo a população afro-pindorâmica e ou afro-diaspórica no Brasil como uma

extensão do continente mãe, uma continuação da história africana e dos africanos em outro

continente22, a história do negro no Brasil termina por complementar a discussão em aula,

ainda que não componha o conteúdo base. Nesse percurso, o curso acaba por enfatizar para o

aluno o asili  (ANI,  1994)  africano presente  na  diáspora  afro-brasileira,  isto  é,  a  semente

cultural  africana  que  baseia  toda  a  unidade  cultural  da  África  negra  (DIOP,  2014),  que

atravessou a kalunga e permanece até os dias de hoje23. Ao longo dos módulos, é possível

observar semelhanças e fazer ligações ao cotidiano e as práticas culturais afro-brasileiras. Isto

é  fruto  do  fato  de  que  a  população  afro-descendente  no  Brasil  começa  sua  história  no

continente africano e não no período da escravidão, como ainda insiste o senso comum. Dessa

maneira, o curso de História Geral da África não simplesmente ensina a história africana,

como também é parte dela na medida em que é fruto de africanos em diáspora.

O trabalho da instituição nesse curso também tem gerado muitos frutos extrínsecos a

ele, como, por exemplo, o samba enredo da Escola de Samba Acadêmicos do Salgueiro em

2018,  alguns  espetáculos  de  teatro,  organizados  por  alunos,  os  quais  também montaram

grupos de estudos de maneira independente —  isto é, de forma emancipada, tal como requer

a  instituição.  Ainda é  fruto  deste  curso  a  criação de  uma oficina  de palhaçaria  e  de um

trabalho com o turismo, todos pensados por uma perspectiva africana. Também, já dentro da

instituição, o curso de Matriarcado Africana e o curso de Ferramentas das Relações Étnicos

Raciais para Educação Básica, voltado para a capacitação de professores, e que está sendo

22 A perspectiva da instituição é explicada na seguinte fala da presidente do Instituto Hoju durante entrevista
concedida para esta pesquisa: “Nós podemos nos declarar africanos, sim, mas não por uma questão territorial. E
sim por uma questão de campo ancestral, portanto, a gente mobiliza categorias subjetivas, mas nós não somos
africanos continentais. Nós somos africanos atravessados pelo processo diaspórico, e um processo diaspórico
brasileiro”. Fonte: Entrevista concedida por PORTILHO, Erica. [09. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória.
On-line, 2019, arquivo 3gp (80 min.).
23 A fim de uma conceitualização mais nítida, asili significa: “O logos de uma cultura, no âmbito do qual os seus
vários aspectos concordam. É o germe/semente de desenvolvimento de uma cultura. É a essência cultural, o
núcleo  ideológico,  a  matriz  de uma entidade cultural  que deve  ser  identificada,  a  fim de fazer  sentido das
criações coletivas de seus membros.” (ANI, 1994, p.27). Evidentemente, houve uma ressignificação desse asili
na construção sócio-cultural brasileira.
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encaminhado,  advém do curso  de  História  Geral  da  África.  Esses  frutos  foram possíveis

porque o curso estimula uma linguagem própria, buscando não aprisionar o público discente

numa  metodologia  unicamente  acadêmica  — ainda  que  paute  a  importância  da  escrita

científica, tal como que os saberes afroperspectivados ocupem esses espaços. Justamente por

isso, o curso é extremamente importante para a instituição, ainda que não rentabilize para a

mesma  e  seja  mantido  pelos  outros  cursos.  Isso  também  significa  que  a  produção  de

conteúdos sugerida no curso é sempre a partir de uma perspectiva crítica sobre as leituras da

UNESCO,  enfatizando  uma  interpretação  através  do  nativo,  o  afro-pindorâmico,

configurando-se, dessa forma, em um curso endógeno cujo a raiz é a cultura afro-pindorâmica

constituída no contexto, sempre atual, da diáspora africana no Brasil.

O processo de desblindagem cognitiva, isto é, este esforço de formar discentes que

defendam  suas  produções  com  propriedade,  emancipados  da  cognição  blindada,  é

especialmente desafiador se tratando de Brasil. Apesar da inquestionável aproximação cultural

com a África e face à, ainda atual, insistência ao mito da democracia racial, os brasileiros

persistem no processo de denegação de tudo o que tiver relação com o negro ou com os

africanos (GONZALEZ, 1988; TAVARES, 2015). Os diversos, e cada vez mais explícitos,

ataques à população negra, nos mais diversos âmbitos da sociedade civil compõem o chamado

racismo  estrutural  (ALMEIDA,  2018),  o  qual  mantém  naturalizada  esta  denegação  à

negritude.

Posto o tempo vivido, o histórico genocida do Estado brasileiro e frente a um governo

ainda  mais  abertamente  racista,  a  legislação  acaba  sendo uma ferramenta  que  legitima  a

experiência do curso. Portanto, a lei 10.639/03 pode servir para contribuir à valorização do

curso, mas o mesmo existiria independente dela pois o curso vem de demandas cotidianas, nas

palavras da diretora pedagógica da instituição, o curso resulta “da necessidade de dizer ‘nós

somos’” (informação verbal)24. Isto é, não é um fruto ou inspirado pela lei.

O Instituto  Hoju  e  o curso  de História  Geral  África  identificam a  importância  de

reconhecer e fortalecer a lei, ainda que o curso seja independente da mesma. Em entrevista, a

diretora pedagógica coloca que o curso seria realizado de toda forma por que ele é ancestral e,

para tal responsabilidade, a lei não é suficiente. Isto porque a lei não é uma ferramenta para

desblindagem cognitiva, ela não é capaz de fazer mudanças tão profundas. A desblindagem

cognitiva  vai  além,  e  não  pode  ser  combatida  apenas  com uma  uma  lei  que,  por  sinal,

24 Fala de Verônica de Sousa, diretora pedagógica do Instituto Hoju durante entrevista concedida diretamente
para esta pesquisa, Rio de Janeiro, em 29 jul. 2019.
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sabidamente, é mal implementada (PASSOS, 2013). Dessa forma, novamente a instituição se

aparta de uma dependência com o Estado, reafirmando seu compromisso com um projeto

autônomo,  com  o  ensinar  para  transgredir  e  com  a  desblindagem  cognitiva,  pois  uma

educação que forme sujeitos independentes precisa servir de exemplo.

Dedicando-se às policentralidades e a população afro-pindorâmica no fazer e ensinar

história da África, o curso e a instituição tornam sinônimos o ensino de história da África e a

formatação  de  uma  estrutura  outra  onde  corpos  e  mentes  negras  estão  emancipados  das

barreiras da blindagem cognitiva.
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3. INÍCIO, MEIO E INÍCIO: EFEITOS DA POLICENTRALIDADE

Este capítulo se dedica a discutir e apresentar os resultados do curso de História Geral

da África organizado pelo Instituto Hoju, baseando-se na fala dos alunos e ex-alunos que se

disponibilizaram a conceder entrevista para essa pesquisa. No momento das entrevistas, que

ocorreram  durante  o  mês  de  agosto  de  2019,  dos  três  entrevistados,  dois  eram  alunos

matriculados e um era ex-aluno com pretensões de voltar ao curso. Apenas um deles nunca se

matriculou em outros cursos da instituição, um deles se matriculou apenas em um curso além

do HGA e o outro deles já se matriculou em mais dois cursos da instituição que não o posto

aqui em questão. Todos auto declaram-se negros e são pós graduados em áreas distintas. A

faixa etária  dos  entrevistados resulta  numa média de 48,6 anos e  dois  deles são homens,

enquanto uma se identifica como mulher. Dentre eles, temos um historiador, um educador

físico e uma filósofa que também é engenheira elétrica. Isto não significa apenas áreas muito

diferentes entre si, mas representa a união de pessoas distintas feita pelo curso.

Todos  participam  de  alguma  organização  política,  social  e  ou  cultural  externa  à

instituição, mas também acabaram se relacionando com o Instituto Hoju para além do curso.

Isso fica nítido pois suas falas demonstram uma relação íntima com a instituição, um senso de

comunidade. Ainda que tenham suas filiações pessoais, consideram-se parte da família e da

luta que o Hoju gerencia. Eles costumam participar dos eventos da instituição e dois deles já

chegaram a dar aulas, voltando como professores ao curso de História Geral da África. Suas

falas demonstram o comprometimento e o esforço para manter os estudos e conciliar a vida

profissional, distante da formação do curso, com o Hoju e as demais atividades e obrigações

pessoais.  Além  do  mais,  todos  dizem  terem  se  adaptado  melhor  a  pedagogia  matriarcal

utilizada na instituição em comparação ao sistema tradicional de ensino.

O que se observa na relação do curso e ou da instituição com os alunos é a criação de

uma poderosa rede que contacta saberes, perspectivas, perseverança e ideologias. Posto isto, o

Hoju pode ser entendido como um encaminhador de processos ancestrais, na medida em que

foi onde aspectos fundamentais, e mesmo a grande ênfase ou o motor da vida dessas pessoas,

foi  encontrado e  ou compreendido.  Os alunos e  ex  alunos reconhecem que determinadas

questões tidas como cruciais em suas vidas estão relacionadas ou foram obtidas através do

Hoju.

É nesse sentido que se tornam parte da instituição não somente por fazê-la possível

materialmente, mas de maneira afetiva. Para esses alunos, o investimento financeiro no curso
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é entendido também mais que uma responsabilidade acordada com a instituição, uma dívida a

ser cotada, mas um investimento em si e para toda a comunidade negra, geralmente referida

por eles como irmãos. Há o pleno entendimento entre eles de que toda a comunidade contribui

para o funcionamento do curso e da instituição em si, cada um com aquilo que pode. Dessa

forma,  alguns  pagam mais,  outros  pagam menos.  Isso  somente  funciona  por  conta  dessa

compreensão de que estão se ajudando em comunidade. 

Além disso,  quanto  as  insatisfações,  eles  demonstram o  entendimento  de  que  são

poucas as mãos que organizam o Instituto e o curso, e portanto, não demonstram angústias

quanto a qualquer problema administrativo. Segundo os entrevistados, qualquer crítica que

poderia  ser  feita  não  lhes  são reconhecidas  como suficientemente  problemática,  sendo as

aquisições  com  o  curso  suplementares.  Eles  chegam  a  sugerir  que  continuem  com  as

comunicações  orais  e  que  acrescentem perspectivas  do  campo da  filosofia  na  ementa  do

curso, mas como apontamentos complementares.

Nesses termos, o sentimento de pertencimento a instituição possivelmente colabora.

Existe,  ainda,  como  é  ressaltado  na  fala  abaixo,  certa  originalidade  na  dinâmica  desse

relacionamento, sendo nítido que o asili africano não é só discutido, como vivido nas salas de

aula.

A estrutura do Hoju, ela é muito acolhedora, muito agregadora (...) você realmente
ver uma coisa de família, de irmã. Entendeu? De ajudar, de querer ver o bem do
outro.  Mas  não  é  ver  o  bem,  aquele  bem  lá  do  dicionário  (...)  da  pessoa  do
benevolente. É o bem de ver o bem estar do outro, de você saber das dificuldades
que a pessoa teve de chegar naquele ponto. E que ele conseguiu e que bom que ele
consiga.  Se  ele  conseguindo,  eu  me  sinto  vitoriosa  também.  (...)  Fortalecer,
fortalecer mesmo! De não dar a mão no outro para querer ajudar, não é assim tipo
“Ah, agora que eu tenho o meu, eu vou até te dizer mais ou menos o que você faz”.
Não! É tipo: “Vamos tentar juntos, olha, tem esse caminho aqui! Vamos enxergar
juntos  de  uma  mesma  maneira”.  Pode  se  ver  por  isso  aqui,  por  aquilo  (...)
(informação verbal)25.

Em tempo, a formação acadêmica desses indivíduos anterior ao Hoju não contou com

a Lei n° 10.639/03 ou 11.645/12 durante suas respectivas graduações, pois eles a completaram

antes delas. Todavia, a nível de pós graduação a lei já existia e os mesmos acusam que não

houve nem mesmo menção das mesmas durante os cursos. Sabe-se, e não há porque ignorar,

da  grave  problemática  na  implementação  dessas  leis  nas  instituições  de  ensino  do  país

(PASSOS, 2013) e uma denúncia da situação é sempre válida. Mesmo que os entrevistados

25 Entrevista concedida por SANTOS, Ana Carla Ferreira dos. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória.
Rio de Janeiro 2019, arquivo 3gp (66 min.).
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não estejam assumindo a prática docente formalmente no momento, cabe dizer que todos eles

possuem licenciatura, o que agrava o quadro exposto e faz valer, ainda mais, o destaque sobre

a questão, a qual acredita-se têm regredido os avanços em termos de educação no Brasil.

Dentro disso,  e  vide a  acusação dos  mesmos sobre  a  insuficiência  dos  textos  que

conheciam ou  já  tinham acessado  sobre  África,  é  possível  traçar  alguns  dos  pontos  que

levaram esses alunos a se inscreverem no curso de História Geral da África. No geral, os

entrevistados  colocam  que  o  que  eles  encontravam sobre  África  não  dava  conta  de  sua

curiosidade ao passo que se restringiam a perspectivas demasiadamente eurocêntricas, questão

que ficou ainda mais evidente com o curso. Além da falta de identificação e o sentimento de

insuficiência  com os  textos  e  as  informações  que  obtinham sobre o tema,  os  alunos que

procuram  pelo  Hoju  também  demonstram  necessidade  de  discutir,  debater  e  estudar  em

conjunto. Foi esta mesma necessidade que deu origem ao curso. As matrículas do curso, a

priori,  foram  abertas  justamente  para  aqueles  que  possuíam  essa  demanda.  De  certo,  a

perspectiva de todos foram ampliadas no decorrer do tempo.

Por outro lado, há uma falta de cursos tão específicos na cidade do Rio de Janeiro, por

isso os estudantes viram no Hoju uma oportunidade de poder estudar História da África e

ainda sem ter que passar por todo o burocrático processo comum às instituições tradicionais,

problematizadas  e  adjetivadas  por  eles  como  propagadoras  de  um  ensino  catedrático,

engessado, limitante, cartesiano, entre outros aspectos. Todas as falas frisam a importância

que dão a presença de referências africanas na formação do curso, e que esta perspectiva não

foi encontrada em nenhuma outra instituição de ensino pela qual passaram ou buscaram saber,

tornando a formação no Hoju mais completa. Assim, já durante o curso é possível analisar

diferenças  pontuais  na  formação oferecida  pelo  História  Geral  da  África,  como coloca  o

seguinte relato: “Eu aprendi mais sobre a história da África e do negro no Brasil [no Hoju] do

que no curso de pós graduação de História do Brasil e em todo o curso de história, que eu fiz

(...) eu não aprendi tanto como eu aprendi nesses 5 módulos do Hoju.” (informação verbal)26.

Mas, mais que do que isso, a busca pelo curso de História Geral da África do Hoju é o

sintoma de uma população afro-pindorâmica em busca de formas de se educar frente as faltas

das  escolas  e  universidades  tradicionais.  Trata-se  de  um  movimento  histórico,  como  foi

melhor trabalhado na introdução deste trabalho. Eles acusam que a escola não supre suas

demandas  e  ainda  dissemina  uma ideia  errada  sobre  o  negro  e  sobre  a  África,  a  qual  é

26 Entrevista concedida por SILVA, Eduardo Rodrigues da. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. Rio
de Janeiro, 2019, arquivo 3gp (14 min.).
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perigosamente assimilada pelas crianças. Nas entrevistas eles relatam memórias da infância

sempre marcadas com esse tipo de violência na vivência escolar, ainda que ressaltem que

enxergam melhoras nas escolas de lá para cá.

Através das conversas com os alunos é possível observar sujeitos com propriedade de

fala. Eles colocam como o curso mudou suas percepções, abrangendo-as e desenvolvimento

suas  habilidades  de  interpretação.  Todos  eles  explicam seus  conhecimentos  com bastante

detalhes e seguros de si. É notável e relatado que o resultado do curso sobre eles lhes garantiu

maior segurança para se posicionar. Eles comentam como essa formação os emanciparam,

contribuindo  ainda  para  a  autoestima,  fator  importante  para  a  blindagem  cognitiva  da

população negra. A autoestima é desenvolvida ao passo que aprendem a estudar e veem-se

independentes em seus estudos. Vale lembrar que essa questão é também a espinha dorsal dos

objetivos da política de ações afirmativas, constitucionalizada em 2012 (BRASIL, 2012).

Além disso,  as  falas  não  deixam dúvidas  sobre  o  senso  de  união,  a  ideia  de  que

formam um coletivo. Essa identidade é vista, inclusive, na naturalização de termos não tão

usuais  como  maafa  e  asili,  da  antropóloga  Marimba  Ani  (1994),  citados  por  todos

recorrentemente,  e pela constante referência às pessoas negras como irmãos e irmãs.  Isto,

obviamente, não exclui suas particularidades. Cada um tem foco em um assunto específico e

se  dedica  ao  tema.  Seus  interesses  vão  desde  Antiguidade,  a  formação  das  primeiras

sociedades, do  período entendido como “pré história”, ao Antigo Kemet e o Império de Kush

ou ainda às heranças culturais africanas na sociedade brasileira. Esses estudos se expandem e,

em rede, formam e informam outras pessoas que recebem esse conhecimento pela voz desses

alunos, os quais se envolvem em projetos sociais, compartilham com sua família e amigos ou

mesmo tornam-se professores do curso, contribuindo com a explanação daquilo que mais lhes

chamam atenção.

A  formação  dos  entrevistados  é  o  resultado  conhecido  até  então  da  pedagogia

matriarcal desenvolvida pelo Hoju. A proposta da instituição é pensar o que é ensinado através

da própria experiência afro-diaspórica, o que é reconhecido pelos alunos, que identificam esse

processo acontecer nos seus pensamentos e pesquisas. Eles conseguem entender o intuito do

curso e agir de acordo, não de forma condicional, pelo contrário, pois o objetivo é encaminhar

para  a  emancipação.  O  que  ocorre  é  que  o  aluno  entende  e  toma  consciência  do

funcionamento do seu processo de aprendizagem e se auto constrói.

A proposta, desde o início, é você construir junto. Então, quando … Fala assim, “Ó,
vocês tem que fazer a leitura, tem que fazer o resumo e mandar”. (...) No primeiro
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módulo, é bem isso mesmo. Ler, resumir, mandar, destacar, e falar o que acha. Aí no
segundo começou a questão  de você  já  começar  a  produzir,  escrever um artigo,
escrever… Ler, resume, agora ficha, agora… E agora, é aquilo, no terceiro, você já
vai começar a dar aula. Então, você faz o fichamento, faz as resenhas, faz os artigos,
faz não sei o quê… E, tem a proposta de você ir lá no primeiro módulo, ajudar
aquele  irmão  do  primeiro  módulo.  Então,  você  pega  o  que  você  já  viu,  (...)  E,
escolhe lá os assuntos e… Vai lá! Eu acho muito bacana isso (informação verbal)27.

O processo de formação do discente no curso, portanto, não só admite flexibilidade,

mas assume que existem vários caminhos para aprender. A questão dos comentários é sempre

enfatizada e muito importante para a dinâmica em sala de aula. Mesmo assim, cabe lembrar,

como bem colocou a atual coordenadora pedagógica: a abordagem pedagógica do curso está

sempre em atualização e portanto a fala acima é um exemplo de uma dinâmica de aula que

não se pretende engessar.

Dado  que  a  pedagogia  matriarcal  parte  e  usa  da  experiência  afro-diaspórica,  os

comentários  fazem-se  essenciais  para  a  associação  das  experiências  de  vida  do  ser  afro-

pindorâmico com a história da África. Em sala de aula, os alunos acabam costurando suas

trajetórias com os temas propostos. Nesse sentido, os alunos trazem o Brasil como questão,

entendendo o curso como um autoconhecimento, consequente auto cura e um motor para a

auto estima. Muito além de estudar história da África, trata-se de estudar suas origens para

entender quem se é. A fala transcrita abaixo além de deixar isso explícito, também demonstra

a  identificação  do  afro-brasileiro  como  uma  continuidade  da  história  africana,  o  que  é

reconhecido pelos alunos através das mais diversas temáticas abordadas no curso.

E a gente tá o tempo todo aqui só estudando com o olhar do ocidental. É tipo, a
gente se descobre negro falando a língua do branco, pelo olhar do branco. E o (...)
branco não te ensina a dizer que você é maravilhoso, que você é bonito, que você
tem valor, que você é igual a ele, que não tem diferença. Muito pelo contrário! Você
já nasce como se sua identidade [fosse] inferior a do outro, que você não tem as
mesmas, é, condições que o outro, como se você não tivesse a mesma capacidade.
(...)  Você não tem direito das mesmas coisas,  entendeu? (...)  Então, quando você
consegue ver por outro lado, de ver por outra maneira, ver como a gente… Como
que passavam, assim, “Ah a contribuição do negro na cultura brasileira. Influência
nas palavras, na comida.“ Aquela coisa, assim, solta que… Influência é você (...) ir
pra casa e (...) dentro do ônibus (...) e entrou uma pessoa e cantou uma poesia. E
você: “Ah, nunca tinha ouvido essa poesia de não sei quem. Ah, ela me influenciou”.
Aquilo, assim, uma coisa passageira, como se não tivesse vínculo. É, quase quatro
séculos de escravidão aqui no Brasil, 5 milhões e 500 negros vieram para cá. Você
vem falar de influência? A gente criou o país! Criou o país, nas costas! (...) A gente
construiu tudo! Então, como a gente vai ser irrelevante e toda tentativa de genocídio
que  teve,  de  extermínio,  seja  de  doença,  de  tudo…  Todo  o  sofrimento  e  as
dificuldades para a população negra até agora… E a gente tá aqui! É porque a gente
é muito forte, a gente é muito forte! A gente é MUITO especial. E tudo o que eles

27 Entrevista  concedida por SERINO JÚNIOR, Ivanildo Manoel.  [08.  2019].  Entrevistador:  Alice  da  Silva
Vitória. Rio de Janeiro, 2019, arquivo 3gp (62 min.).
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aleijam da gente, tiram da gente para não poder viver da maneira [deles], digamos
que  branco,  que  tem acesso  a  tudo  (...)  a  gente  reflete:  e  como que a  gente  tá
sobrevivendo sem ter nada disso? Então, a gente tem um outro modo de viver aqui
dentro! Porque se eles têm acesso, vivem muito bem, a gente não tem acesso mas a
gente vive! (...)  Será que a gente precisa,  também, só desse modelo branco para
viver? Não, existe um modelo negro aí de se viver (...) Não entra nessa de que: “Ah,
não, de que o modelo deles é único”. Isso não é (informação verbal)28.

Há aqui uma rejeição ao hegemonicamente posto, pois o aluno reconhece o processo

da  blindagem cognitiva  na  comunidade negra  e  o  seu  próprio  processo  de  desblindagem

cognitiva. A compreensão acerca da blindagem cognitiva e o entendimento de como é feita

sua formação não faz deles especialistas nesse que é um assunto ainda tão pouco explorado;

mas suas falas mostram que podem acompanhar esse processo na medida em que reconhecem

o asili africano em suas experiências de vida, em contrapartida as imposições do asili branco.

Trata-se  também do  eterno  conflito  nomeado  por  DuBois  (1998)  de  dupla  consciência29.

Muitas culturas tocam o afro-diaspórico, um bom exemplo é o desejo de passar adiante as

informações aprendidas,  apontado por todos os entrevistados e reconhecido nas conversas

realizadas com os alunos como uma das características do asili negro africano.

Um dos alunos coloca que não se sente completo guardando esses saberes apenas para

si.  A restrição ao acesso à informação é um histórico problema de desigualdade social do

ocidente (RIBEIRO, 2018). A história mostra que o conhecimento retido a poucos, aos ditos

superiores,  não  colabora  em  nada  para  a  vida  social.  Este  é  um  comportamento

antidemocrático que infelizmente se repete em pleno século XXI. Da mesma forma, sabe-se

que existem muitos saberes e que a troca entre esses favorecem um desenvolvimento saudável

das sociedades, da humanidade como um todo. O aluno fala que entrou no curso com essa

perspectiva de reter o conhecimento para si, alimentando o próprio ego e assimilando-se ao

asili  ocidental,  a  referência  preponderante,  mas  que  com  o  decorrer  do  curso  esse

individualismo  transformou-se  na  necessidade  de  aprender  mais  para  poder  passar  ao

próximo, ao passo em que descobre que sempre teve esta perspectiva, já que a carrega através

de seu asili africano. Até então, esse desejo era negado pois perspectivas outras que não a

hegemônica acabam soando inapropriadas. O aluno, então, conclui que todo negro possui esse

28 Entrevista concedida por SANTOS, Ana Carla Ferreira dos. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória.
Rio de Janeiro 2019, arquivo 3gp (66 min.).
29 Ainda  que  Du Bois  tenha  vivido  e  elaborado  essa  ideia  em um outro  período  e  afastado  da  realidade
brasileira,  interpreta-se que negros/africamos diaspóricos,  onde quer que estejam, e  a  sua maneira,  em suas
particularidades,  vivem essa dualidade por viverem num limiar  entre suas origens e a hegemonia ocidental.
Portanto, defende-se que é possível pensar DuBois para múltiplas realidades africano-diaspóricas.
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asili, mas que em muitos casos está adormecido devido a blindagem cognitiva e a constante

denegação de tudo o que está ligado ao negro. Superada a blindagem cognitiva, entendendo o

que significa o asili  negro,  enxerga-se que o compartilhar,  a exemplo da problemática de

guardar o conhecimento, é um aspecto demasiadamente negro, visto em diversas interações

sociais cotidianas30.

Outra problemática reconhecida sobre o ocidente, sobre o que há de hegemônico na

educação, é o conteudismo. Os alunos do Hoju acusam que nas instituições tradicionais de

ensino,  o  conteudismo  ainda  apresenta-se  como  um  problema  ao  ensino  de  história  da

África31. Todos os que foram entrevistados e passaram pelo curso colocam o fato de que os

cursos  de  história  da  África  pelos  quais  passaram,  de  modo  geral,  são  demasiadamente

historiográficos. Nessas falas, vinda de pessoas que tiveram outras experiências em ensino de

história e ou ensino de história da África, fica nítido a falta de interdisciplinaridade, inerente

aos estudos africanos, nos demais cursos, o que se destacou como um diferencial do História

Geral da África do Instituto Hoju. 

Outra diferença marcante da metodologia do curso reconhecida pelos alunos tem a ver

com como se dá a relação ensino-aprendizagem. Eles colocam que nos cursos em que já

fizeram  havia  uma  rígida  hierarquia  professor  e  aluno,  o  que,  em  seus  respectivos

entendimentos, danificava a formação. A perspectiva afirmada durante entrevista é a de que o

processo  de  conhecer  requer  a  troca  de  conhecimentos.  Na  compreensão  de  um  dos

entrevistados, o processo de ensino aprendizagem é um “fluxo de troca”, o que não ocorria

nas demais salas de aulas em que esteve. Já no HGA, a postura dos professores era outra,

evitando aulas monótonas.  Segundo ele,  nas salas de aulas do Hoju,  o aluno não tinha a

obrigação de concordar com o professor e não só podia como tinha o direito de apresentar sua

próprias interpretações em aula. Para ele, dessa forma todos participavam, um método muito

30 A seguinte fala acaba por apontar para muitos aspectos comuns a vida social que apontam para o asili africano
em contraposição ao asili ocidental. As leituras de Diop (2014) e Ani (1994) permitem uma melhor compreensão
do valor esse relato. Entende-se que a identificação dos asilis africano e europeu presentes nas palavras a seguir
denotam ao processo de desblindagem cognitiva. Fonte: Entrevista concedida por SANTOS, Ana Carla Ferreira
dos. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. Rio de Janeiro 2019, arquivo 3gp (66 min.).
“E a gente é tão de compartilhar, é tão negro compartilhar de… De tiver que botar um prato só de comida e dar
uma colherada pra cada um, de dividir do vizinho, do tio, do… É normal! Sabe, a gente compartilhar. É normal
você emprestar roupa, você pode emprestar a casa. “Pode vir aqui, dorme, não tem cama, mas eu boto aqui umas
almofadas, boto um colchonete, cê deita no chão, almofada…” Mas eu não deixo você dormir na rua! E eles
passam todo uma coisa de, de individualidade. Da minha privacidade, do meu quarto, da minha casa, e não sei o
quê. E se isola, e bota grade daqui ali. E a gente não… Minha mãe foi criada na Bahia, e a casa, era a casa dela e
a dos vizinhos todos. E você não passava nem pelo portão, pulava do muro de trás, da cerca de um pro outro e
brincavam as criança toda. A mãe de um era como se fosse a mãe de toda.“
31 E talvez para o ensino de história em si.
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diferente  do  contexto  catedrático  vivido  por  ele  nas  universidades,  onde  quem  pensava

diferente era segregado.

De fato, o conceito conhecido de universidade deveria ser exatamente o oposto do que

foi relatado, mas essa fala corresponde à uma experiência empírica que não se restringe a uma

ou duas pessoas. A própria lógica da hegemonia assume uma tendência a evitar perspectivas

outras que não sigam a estrutura vigente. A hegemonia pode ser entendida como o oposto das

policentralidades  ensinadas  no  curso.  Com  isso,  como  bem  reconhecem  e  criticam  os

entrevistados, observa-se, por exemplo, que se têm pesquisado muito sobre África, mas sem

perder o viés do padrão europeu — problemática essa que pode partir até mesmo de autores

africanos32, como apontaram alguns dos alunos entrevistados, os quais demonstram-se críticos

à  todas  as  literaturas,  inclusive  as  africanas.  A vivência  como  discente  do  curso,  por

experiência auto-etnográfica, permitiu-os entender o que significa esse padrão europeu sobre

as discussões científicas acerca do assunto. Isso ocorre conforme compreende-se plenamente

o conceito de asili de Marimba Ani (1994) ainda que esse padrão europeu seja hegemônico e,

portanto, a referência conhecida. A questão aqui trata de adquirir a habilidade de uma leitura e

escrita crítica.

A  gente  tem  tido  um  momento  bem  interessante  nesse  sentido  pra  gente
[comunidade negra].  De estudar,  de conversar,  de roda de conversa,  da temática
negra em si. (...) Os livros que a gente tem (...) [são] baseados mais em leitura de
branco que escreveu sobre negro. E agora a gente tá discutindo de negro, resgatando
autores negros, pegando autores negros da África e relendo o que tá escrito pelo
branco. Então, é diferente, não é uma leitura que você absorveu, é uma leitura que
você… é uma leitura crítica. Não tem preço, não tem preço (informação verbal)33.

Diante do exposto,  mesmo nas  falas  de menor relevância é  possível  identificar  os

resultados  da  formação  dos  alunos  realizada  pelo  curso.  Todos  eles  apresentam-se  como

leitores  críticos,  capazes  de  múltiplas  interpretações  e  com bastante  propriedade em suas

falas.  Os alunos entrevistados talvez não possam representar  o  todo,  talvez sejam poucos

alunos, mas eles foram escolhidos justamente por sua fidelidade no envolvimento com o curso

e  com  a  instituição.  Esses  discentes  também  certamente  não  devem  suas  habilidades

unicamente ao Hoju e possuem toda uma trajetória que os construiu dessa forma, ainda que

reconheçam a importância e o estímulo da instituição para que chegassem a esse patamar. Os

discentes participantes da pesquisa são uma prova de que o curso conseguiu cumprir seus

32 O texto do filósofo Ondo (1944 – atual), traduzido este ano por Marcos Carvalho Lopes desenha muito bem
essa questão.
33 Entrevista concedida por SANTOS, Ana Carla Ferreira dos. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória.
Rio de Janeiro 2019, arquivo 3gp (66 min.).
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objetivos: são todos pensadores livres, pesquisadores autônomos, independentes, consciente

de suas origens e identidade,  comprometidos com a população negra,  multiplicadores dos

saberes  adquiridos  com  o  curso  e  capazes  de  interpretar,  respeitar  e  conviver

harmoniosamente  com  as  policentralidades  culturais,  tais  como  entendê-las  em  seus

cotidianos e experiências de vida, de forma interseccional.

O aprendizado,  em si,  ele  é  estimulante.  Ele te dá vontade de mais,  de ir  além,
entendeu?  De  aprender…  E  você  depois,  você  aprender  a  andar  com  os  seus
próprios pés. (...) Não precisa que o professor (...) te diga, aponte o que você [vai]
estudar. Você pega o texto, e o olhar é outro (informação verbal)34.

Segundo eles, o mundo como um todo passa a fazer mais sentido depois do curso,

principalmente considerando a perspectiva de estudar a história da África como a história da

humanidade. A percepção de que não existe outra história por si só modifica a dinâmica de

mundo até então conhecida. Isso também facilita a compreensão sobre as complexas relações

étnicos raciais na atualidade, amadurecendo o debate. O resultado do curso é um encontro do

sujeito com a sua africanidade.

Entretanto,  para além dos objetivos do curso e da metodologia pedagógica,  as falas

também relatam sobre a evasão de alunos, de turmas que iniciaram cheias e terminaram o

módulo parcialmente vazias, apresentando um problema a ser estudado. O que leva à evasão

desses alunos? Quais são os alunos que mais evadem? Seria o método uma questão? Se sim,

porque  funcionou  tão  bem com nossa  amostra  e  não  funcionou  com os  demais?  Teria  a

blindagem cognitiva alguma relação com esses números, por sinal, sem um registro concreto?

De fato,  a blindagem cognitiva pode ter  sim seu efeito sobre os alunos evadidos,  porém,

definitivamente não é a única causa. Para diagnosticar tais questões é necessário realizar uma

pesquisa, que busque por esses ex alunos que não completaram o, ou os, módulos nos quais se

matricularam.  Não  é  possível  traçar  as  razões  das  evasões  no  presente  trabalho,  não  foi

possível entrevistar nenhum aluno evadido, até mesmo pelas faltas de registros, já abordadas,

mas fica aqui esta reflexão. O objetivo da presente monografia é de analisar aspectos positivos

e negativos do curso e da instituição, pois um não se aparta do outro, compreendendo seu

funcionamento básico e introduzindo para a ampliação do assunto, onde seria possível melhor

abranger problemáticas como essa. Esta pontuação é importante porque as evasões permitem

entender e mostrar os limites do curso e da instituição. 

34 Entrevista concedida por SANTOS, Ana Carla Ferreira dos. [08. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória.
Rio de Janeiro 2019, arquivo 3gp (66 min.).
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Ainda assim, a palavra que orienta uma conclusão geral do exposto nas entrevistas

com os  alunos  é  autonomia.  O que  mais  aparece  nas  falas  é  o  quão  autônomo ou mais

autônomo  o  curso  os  possibilitou  ser.  A autonomia,  portanto,  é  a  grande  diferença  da

pedagogia matriarcal do Hoju para com o ensino tradicional que, apesar de leis e teorias, é

incapaz,  e  muitas  das  vezes  desinteressado  (MILLS,  1981)  em  favorecer  autonomia  e

responder às demandas de populações marginalizadas como a comunidade negra. Para muito

além de formar intelectuais, indivíduos academicamente poderosos, o curso de História Geral

da África se dedica a formação de um povo autônomo, que pode escrever e falar por si. Os

negros  que  passam  pelo  curso  tendem  a  se  tornarem  afro-pindorâmicos,  capazes  de  se

posicionar e contar a própria história de acordo com a ética e a pluriversalidade africana.
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4. UM RESULTADO DA TRANSGRESSÃO

Muitos  são  os  frutos  de  alunos  e  ex-alunos  do  Instituto  Hoju.  A pesquisa  traçou

iniciativas, projetos e realizações de sucesso assumidos como resultado do curso de História

Geral da África. Isso mostra que o Instituto está cumprindo com um de seus objetivos no

campo  empírico:  produzir  conteúdos.  Os  parágrafos  abaixo  consistem  em  um  exemplo

original de um desses conteúdos, produto da formação oferecida pela instituição. Trata-se de

uma proposta pedagógica baseada em Cheik Anta Diop, elaborada para um público a partir

dos  catorze  anos  de  idade.  A intenção  da  aula,  de  maneira  geral,  é  a  de  trabalhar  uma

introdução  à  história  da  África,  das  civilizações  e  da  humanidade,  somando  a  isto  um

questionamento  sobre  a  origem  do  racismo.  Tudo  isso  por  uma  perspectiva  não  tão

convencional e de linguagem acessível a todo e qualquer público. Inicialmente pensada para

um projeto social, a aula conta com a possibilidade de duas horas de atividade, mas permite

flexibilidade  aos  cem  minutos  (ou  dois  horários)  padrões  às  salas  de  aula  do  ensino

tradicional, bastando apenas cancelar a dinâmica trabalhada ao final da aula. O conteúdo é

interdisciplinar, não restringindo-se aos delicados separatismos realizados nas disciplinas dos

ensinos básico e superior. O plano aplica conteúdos, perspectivas e ramificações da história,

da filosofia e das ciências sociais. O mesmo fora aplicado apenas três vezes, até então, com

públicos e ocasiões distintas e adaptadas. A costura dessas linhas apontam para as observações

gerais feitas a partir dessas experiências.

Esta aula surgiu do desejo e da necessidade de reescrever e ressignificar os saberes

como eles nos  são passados,  o que também a justifica.  A proposta  leva em consideração

construir  uma base,  pautada a partir  da perspectiva de Diop (2014), a fim de preparar os

estudantes para uma discussão que se entende que já deveria ser jargão entre a população

afro-descendente. Os objetivos específicos dessa construção consistem em favorecer o público

com  as  ferramentas  mínimas  necessárias  para  o  desenvolvimento  de  um  pensamento

pluriverso e estimular uma perspectiva positiva da figura do negro (e de si mesmo, no caso

dos ouvintes negros), trabalhando, dentre outros meios, com a representatividade. Cabe ainda

desconstruir os pressupostos de uma educação hegemonicamente instituída, além de estigmas

e preconceitos históricos postos no senso comum. Procura-se também apresentar e provocar

reflexões  acerca  do  asili  africano  na  realidade  afro-brasileira,  elaborando,  assim,  uma

identificação ou mesmo intimidade com o assunto proposto, adicionando à discussão, ainda, a
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história da luta negra no Brasil; e fazer valer as leis 10.639/03 e 11.645/08. Esses objetivos

também legitimam a função social e pedagógica da aula.

A grande problemática a ser trabalhada diz respeito à formação do mundo, pauta na

qual  é  explicado o motivo  do desenvolvimento  das  pioneiras  civilizações  no  nordeste  da

África  (KI-ZERBO,  2010).  A partir  daí,  traz-se  à  tona  a  teoria  de  Diop  (2014)  sobre  a

formação dos berços civilizatórios africano e europeu. Fazendo uma comparação entre esses

eixos  civilizatórios,  após  contextualização  sobre  o  autor,  sua  obra  e  suas  pesquisas,  é

paralelamente abordado como se deu essa formação cultural. Auxilia nesse momento cenas do

filme  “The Croods”  (2013),  popular  nas  novas  gerações  e  o  qual  explicita  bem o  que  é

trabalhado por Diop (2014) acerca da formação do eixo civilizatório europeu. Entra nessa

pauta também o conceito de Marimba Ani (1994) de asili.  A forma, aparentemente,  mais

eficiente de desenvolver esse conceito, de acordo com as experiências até aqui realizadas, foi

criar uma analogia com o brotar de uma planta, a qual representaria a cultura — os costumes

comuns a determinadas populações  — ao passo que a semente,  que deu origem a planta,

representa o asili. Mas é, na verdade, através de exemplos práticos, de conhecimento geral,

desenvolvidos pela imaginação sociológica, que toda a discussão faz sentido para os jovens,

que dialogam as pontuações e começam a fazer perguntas.

A segunda parte da aula problematiza o asili europeu, buscando traçar como o mesmo

confeccionou o que hoje se entende por racismo. Quando, como e por que se racializou a

humanidade; o que é raça,  racialização e racismo, são as interrogações postas para serem

aglutinadas às primeiras reflexões trabalhadas. Nesse teor mais sociológico, e com um salto

histórico, questiona-se também a falta de representações cinematográficas que possam servir

de base para pensar o asili africano, tal como a animação The Croods explana o asili europeu.

Esse berço civilizatório africano é compreendido apenas pelos exemplos surgidos durante o

diálogo desenvolvido em aula, exemplos esses identificados no cotidiano da vida do afro-

brasileiro. Em contrapartida, não só o desenho animado, traduzido para “Os Croods”, mas

muitas  outras  produções  fílmicas  representam  e  explicam  o  asili  e  o  eixo  civilizatório

europeu, sabidamente a fim de propagar a hegemonia da cultura ocidental. 

Os recursos utilizados para essa aula foram data-show, caixa de som, folhas A4, papel

pardo e canetas. Em roda, procurou-se inicialmente apresentar a imagem de Cheik Anta Diop,

reforçando a imagem negra de um intelectual importante. Após tomarem conhecimento acerca

de Diop, introduz-se sua teoria dos berços civilizatórios, o berço nórdico ou europeu e o berço
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sul ou africano. Nesse momento é ressaltado o motivo pelo qual o autor deteve-se à estes dois

povos: o que justifica-se pela insuficiência de documentos e demais materiais de pesquisa que

pudessem responder  a  formação de  outras  civilizações  em sua  época  e  pela  necessidade,

científica, de especificar objetos de estudo numa pesquisa já tão abrangente (DIOP, 2014). 

Mais íntimos do que pensam do asili africano, a condição de afro-diaspóricos, ou do

que DuBois (1998) chama de dupla consciência, permite familiaridade também com a cultura

europeia. Afinal, estamos todos sendo socializadas sobre essa hegemonia. Dessa forma, a aula

parte para a apresentação de cenas da animação “Os Croods”, que representa uma família da

pré-história, chamando atenção para as características mais marcantes do cotidiano mostrado

no  filme.  Estas  características  nada  mais  são  que  os  aspectos  fundantes  do  que  hoje

entendemos por ocidente.  Fatores  como o nomadismo,  a relação com os mais velhos e a

socialização para com o outro, reverberados em atitudes de desconfiança, medo, agressividade

e a relutância para conceber novidades, buscam ser enfatizados na conversa. Vez ou outra

surgem pontuações novas e igualmente interessantes à discussão, ampliando as perspectivas.

Essas  observações  permitem  pensar  as  consequências  incutidas  aqueles  que  foram

constituídos por essas experiências do berço nórdico. A saber, a prevalência da razão sobre a

emoção, a perspectiva universalista, os binarismos, a cosmovisão, o patriarcado, a xenofobia e

o racismo são as colocações principais a serem apontadas.

Surge  nesse  momento  ao  leitor  o  questionamento  de  como  tratar  de  assuntos  tão

complexos com adolescentes. Portanto, cabe à este parágrafo, e aos que seguem, explicitar

respostas para cada uma das pontuações acima listadas. Primeiramente,  quanto a dialética

razão e emoção é abordado, a título de contextualização, exemplos cotidianos, como a forte

preocupação social de chorar na frente de alguém. Este é um dos mais evidentes sintomas do

valor elevado da razão sobre as emoções, que devem ser evitadas e desconsideradas frente as

potentes decisões lógicas, na sociedade ocidental. O que nos leva a explicação também do

problema da cosmovisão. O sentido da visão é privilegiado no ocidente (OYĚWÙMÍ, 1997).

Isso  reduz  sua  cosmogonia  a  aquilo  que  podem ver,  a  título  de  exemplificação,  pode-se

apontar  as  diferenças  físicas  que foram tipificadas  pela  racialização.  Por  outro  lado,  uma

abertura holística permite legitimar todos os demais sentidos, inclusive, o que entendemos por

“intuição”, a qual, por não comportar-se à uma lógica racional, muitas vezes é posta de lado

na nossa  sociedade.  Assim,  podemos  apontar,  por  exemplo,  que quando desconsideramos

nossas intuições por não terem, aparentemente, sentido algum, trata-se de uma característica
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da cosmovisão, aspecto factual ao asili europeu. Com isso, explica-se não somente a díade

razão e emoção, mas ainda a cosmovisão e as problemáticas que a mesma carrega para a

vivência afro-diaspórica. O problema, nesse caso, é devido ao fato dos saberes africanos, em

sua maior parte, serem adeptos a cosmo sensação ou cosmopercepção (OYĚWÙMÍ, 1997).

Negar  uma  intuição,  então,  é  também  negar  um  aspecto  africano  comum  à  sociedade

brasileira.  Significa não só aceitar  a cosmovisão,  como também deixar  sobressair  a razão

sobre as emoções, permitindo a prevalência dos fundamentos indo-arianos35. Cabe dizer que

atitudes como essa não necessariamente traduzem uma traição às origens africanas, muitas das

vezes desconhecidas,  ou determinam algum tipo de erro36.  Pode ser que decisões tomadas

através da razão sejam a melhor opção em determinados momentos. Da mesma forma que

seguir a intuição pode ser uma boa escolha. O problema está em restringir-se à um único

modo de pensar, atribuindo certificado a dita universalidade do pensamento ocidental.  Por

conseguinte,  a questão da universalidade é posta na mesa,  já com uma introdução de sua

definição.

Ao conceitualizar o caráter de universalidade do pensamento ocidental, basta trazer à

tona  algo  que  certamente  todos  conhecem  ou  já  conheceram:  aquele  amigo,  colega  ou

conhecido  que  pensa  apenas  no  “próprio  umbigo”,  isto  é,  desconhece  ou  desconsidera

qualquer outra referência que não parta de si mesmo, como se não fosse possível um outro

mundo que não apenas o seu, onde os demais sujeitos são apenas súditos. Tudo há de partir

dele e para ele. Entre adolescentes, conflitos como esses são comuns e logo entende-se do que

se  trata  a  universalidade.  Vale  ressaltar  que  o  etnocentrismo  é  natural,  necessariamente

partimos de nós para nós mesmos, mas a universalidade possui um sentido muito diferente,

tem mais a ver com hegemonia do que com egocentrismo, está ligada ao supremacismo. Essa

mesma  ideia  associa-se  a  um conceito  conhecido  daqueles  atentos  às  aulas  escolares  de

história e matriculados no ensino médio: o eurocentrismo. 

O  outro  conceito  formador  da  cultura  europeia  que  esta  discussão  traz  é  o  de

binarismo.  A famosa expressão  “8 ou 80”  serve a  este  momento.  Os binarismos do eixo

civilizatório europeu podem ser descritos através de exemplos: 8 ou 80, homem ou mulher,

homossexual ou hétero, pobre ou rico, intuição ou razão, certo ou errado37 e etc. Um olhar

africano aponta para inúmeras possibilidades entre “uma coisa e outra”, mas o asili europeu é

35 Termo utilizado por Diop acerca do que atualmente identificamos por ocidente.
36 Essa percepção parte de um modo de pensar ocidental, que se prende ao binarismo do certo ou errado.
37 Como na questão sobre escolher entre cosmovisão e cosmo sentido, tratado acima.
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rígido ao determinar díades (ANI, 1994). Isso é muito marcante na formação da personalidade

dos adolescentes  e,  então,  muito  presente  em seus  pensamentos.  A imposição  de  ter  que

escolher um lado da balança é o exemplo mais próximo do jovem sobre binarismos. Muitos

desses jovens podem estar com dificuldades por causa desse tema, por exemplo, para assumir

e  entender  sua  sexualidade  ou  identidade  de  gênero,  tema  que  tem  sido  discutido  e

desconstruído nos debates entre os adolescentes da atual geração.

Resta falar do patriarcado, da xenofobia e do racismo. O filme “Os croods” mostra

bem a formação do patriarcado, a consolidação do papel do homem e da mulher no ocidente

pré-histórico,  com problemáticas  não  tão  distintas  dos  dias  de  hoje.  Uma das  principais

pontuações de Diop (2014), e que inclusive é subtítulo do livro38, é a gênese patriarcal das

civilizações indo-arianas, em oposição às sociedades matriarcais africanas. Ele coloca que o

patriarcado é do berço nórdico, enquanto que o matriarcado é africano. Não é muito difícil

comprovar isto, dado as características tão presentes na atualidade nas sociedades do ocidente

e nas sociedades africanas. Isto por que o ocidente se forma a partir dos fundamentos do

patriarcado. As características acima desenvolvidas são partes do mesmo, e favoreceram sua

construção no desenvolvimento das sociedades (DIOP, 2014). Isso fica nítido com mitos e

contos  famosos,  seja  das deusas gregas (NOGUEIRA, 2018) ou das princesas da Disney,

histórias que datam de longo tempo. Esse mesmo homem branco, pai de família, protetor e

dominador  daqueles  ditos  inferiores  (mulheres,  crianças  e  idosos)  elabora  hierarquias  e

enxerga  em qualquer  estrangeiro um inimigo em potencial.  Da mesma forma que apenas

saíam das cavernas para caçar, isto é, matar, assim reagem frente a uma presença estranha.

Um estrangeiro poderia, sim, ser alguma espécie de perigo, mas também poderia ser fonte de

comércio,  opção  mal  considerada,  devido  suas  habilidades  de  socialização.  Isso  muito

provavelmente fez deles distantes do restante do mundo durante a Antiguidade até a Idade

Média, exceto pelos romanos39. Isto posto, muito provavelmente, como coloca Diop (2014),

foi assim que consolidaram-se a xenofobia e mais tarde o racismo.

Por  outro  lado,  as  características  constituidoras  do  asili  africano  consistem  em

sociedades  sedentárias,  agrárias,  matriarcas  e  xenofílicas  (DIOP,  2014).  É  preciso  ainda

considerar as condições geográficas e climáticas que influenciaram nessa formação. Muitos

intelectuais  abordam  a  obra  de  Diop  como uma  fonte  rasa  e  essencialista  (BUSSOTTI;

NHAUELEQUE, 2018). Esse é um típico comportamento da academia branca, a qual, até o

38 A unidade cultural da África Negra. Esferas do patriarcado e do matriarcado na Antiguidade Clássica.
39 Grécia não é ocidente, apesar de ter sido forte influência para o mesmo.
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momento  não  apresentou  argumentos  eficientes  para  contrapor  o  intelectual  africano.  É

exacerbado atribuir essencialismo a teoria de que, por exemplo, em regiões de clima frio,

dificulta-se a agricultura e estimula-se o nomadismo, além das relações sociais mais frias,

consequências das dificuldades de sobrevivência (DIOP, 2014). Já o clima quente e o solo

fértil embasam a construção de sociedades africanas no que Diop (2014) designa por unidade

cultural da África negra, características comuns à gênese de todos os povos pioneiros. São

elas: senso de comunidade, desenvolvimento do comércio e de uma economia consolidada,

tradição oral, pluriversalidade40 e, como já fora colocado, o matriarcado.

Em diálogo com os adolescentes, esses temas são tratados sem o auxílio de um recurso

audiovisual. Entretanto, a questão do senso de comunidade, a título de um primeiro destaque,

é reconhecida facilmente, principalmente entre aqueles jovens das realidades periféricas e ou

de baixa renda, cientes (mesmo que inconscientemente) e sobreviventes das dificuldades do

negro na diáspora e da importância do apoio mútuo entre vizinhos e amigos. Esse senso de

comunidade,  construído  em  África  pelo  sedentarismo  e  o  regime  agrícola,  o  que  gerou

vizinhos e forçou contatos, como é o caso das trocas de alimentos  — as quais, mais tarde,

viriam a se tornar o comércio — em diáspora significou luta por sobrevivência à colonização

e ao genocídio41. A ideia de que um ajudar o outro ser uma dinâmica que facilita para todos

que fora construída na gênese do eixo civilizatório africano, em nenhum momento, foi de

difícil compreensão. Essa mesma ideia, comumente conhecida como “uma mão lava a outra”,

vê-se  também numa imensa,  marginalizada  e  ignorada  economia  suburbana  desenvolvida

entre os sobreviventes do Brasil. Infelizmente, em todas as experiências, debateu-se também

como essas práticas têm sido postas de lados, ressaltando-se a indiferença entre vizinhos42. É

dessa mesma linha de pensamento que auto explica-se a ideia de pluriversalidade, conceito

vivido em sociedades africanas e melhor explicado pelo filósofo africano Mongose Ramose

(2011). No contato beneficiado pelas sociedades sedentárias africanas, facilita-se a empatia, a

disponibilidade de colocar-se no lugar do outro. Dessa forma, observa-se a importância de

uma segunda opinião, de entender e respeitar outras culturas, outros modos de pensar, outras

cosmogonias. Esse é o caminho para a cosmopercepção (OYĚWÙMÍ, 1997), de permitir-se

40 Cabe aqui também a cosmopercepção já abordada cima.
41 É uma logística natural à adolescentes moradores de favelas, sendo este o ponto que gerou mais discussão e
exemplos particulares. 
42 Mesmo muito novos, alguns ouvintes apontam para a diferença do início dos anos 2000 para cá, isto é, sua
infância, onde brincavam na rua, sendo supervisionados por adultos vizinhos de confiança dos seus responsáveis
e  íntimos  a  eles,  mesmo que  sem ligação  sanguínea.  A questão  é  se  a  maafa  é  uma  das  dirigentes  desse
distanciamento, sendo a segurança um fator comumente apontado como causa. Essas lembranças também são
ativadas quando tratamos do cotidiano quilombola para exemplificações.
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utilizar todos os sentidos. Esse também é um caminho para a formação de anciões e da cultura

de respeito aos mais velhos. A legitimação de outros sentidos, que não a visão, atrela valor as

mensagens transmitidas pela tradição oral.

A  tradição  oral  (SANTOS  FILHO;  ALVES,  2012),  tal  como  o  matriarcado

(MIRANDA, PORTILHO, 2018), são características africanas de forte presença no Brasil. A

figura  de  uma  mãe  negra  no  imaginário  sociológico  do  brasileiro,  ainda  mais  entre

adolescentes negros, retrata a reformulação desse matriarcado africano no Brasil. A força da

palavra (KI-ZERBO, 2010), e principalmente da palavra da mãe, é de conhecimento geral e

representam a permanência do asili africano, se não na sociedade brasileira, ao menos entre os

afro-brasileiros. Esse respeito para com a mulher é inconcebível às sociedades indo-arianos

anteriores  as  reivindicações  e  conquistas  feministas  (DIOP,  2014).  Em  tempo,  os  dados

estatísticos acerca das famílias brasileiras dizem muito a respeito do matriarcado no Brasil,

boa  parte  das  famílias  são  chefiadas  por  mulheres,  muitas  dessas,  negras  (MIRANDA;

PORTILHO,  2018).  Quando  não,  a  atuação  da  mulher  na  organização  familiar  não  é

secundária (MIRANDA; PORTILHO, 2018). Um exemplo bastante nítido dessa perspectiva

matriarcal  em África  é  a  linhagem matrilinear  das  nobrezas  africanas,  seja  entre  grandes

impérios, como dos faraós do Kemet, ou em sociedades menos complexas; diferentemente

dos  reinos  europeus  cujo  o  herdeiro  do  trono é  o  descendente  direto  do  rei,  ou  seja,  de

linhagem  patrilinear  (DIOP,  2014).  Um  exemplo  dessa  perspectiva  matriarcal  no  Brasil

encontra-se nos versos do samba enredo da Escola de Samba Unidos do Salgueiro em 2018, a

qual teve auxílio do Instituto Hoju (TV ALERJ, 2018a; 2018b) e diz: 

É mãe, é mulher, a mão guardiã. Calor que afaga, poder que assola (...) Guerreira,
feiticeira, general contra o invasor. A dona dos saberes confirmando seu valor (...)
Oh matriarca desse cafundó. A preta que me faz um cafuné. Ama de leite do senhor.
A tia que me ensinou a comer doce na colher. À bênção, mãe baiana rezadeira. Em
minha vida, seu legado de amor (SALGUEIRO, 2018).

O  enredo,  nomeado  Senhoras  do  Ventre  do  Mundo,  reconhece  a  herança  e  o

pioneirismo africano, o papel, o poder e a importância da mãe e do matrigestar — o qual não

precisa vir do útero (MIRANDA; PORTILHO, 2018), o que fica nítido quando menciona a

tia. A letra ainda reconhece uma matriarca, confiança em sua proteção e o ponderado método

educativo que afaga mas também assola. Outro ponto é o respeito ao mais velho, sujeito tido

em África  não como um problema,  alguém a  ser  cuidado e  que  dificulta  uma sociedade

nômade, como a indo-ariana, mas um ancião, com experiência e sabedoria suficientes para
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aconselhar e administrar a sociedade, mantendo sabres (DIOP, 2014). Vale ainda colocar que

essas características do berço civilizatório africano são também características do matriarcado

(DIOP, 2014).

Depois disso, é feito uma breve exposição que busca resumir os conceitos de raça e

racismo, tal como conteúdos básicos da disciplina de sociologia no ensino médio. A intenção

é trazer à tona o fato de que raça é uma construção social, elaborada com base, ainda que

inconscientemente,  nas  estruturas  fundantes  da  cultura  ocidental.  Trata-se  de  uma análise

sociológica  e  historicamente  contextualizada  da  constituição  do  racismo  científico,  ou

eugenia. Acaba que, muitas das vezes, essa discussão não se separa do exposto no primeiro

momento,  articulando-se  a  discussão  inicial  e  sendo  explicada  de  maneira  mais  flexível.

Busca-se ainda tratar de temas como mito da democracia racial (NASCIMENTO, 2016), a

redenção  de  Cam e  a  ideia  de  um projeto  eugênico  de  embranquecimento  da  população

brasileira  (BOLSANELLO,  1996),  o  que  encaminha  o  debate  para  os  conceitos  de

epistemicídio  (CARNEIRO,  2005)  e  genocídio  (NASCIMENTO,  2016)  (as  quais  não

precisam  ser  rigidamente  detalhados)  e  a  noção  do  fardo  do  homem  branco  construída

concomitantemente à estes conceitos.

Todos esses  assuntos  mostram a  percepção do homem branco sobre  o restante  do

mundo,  nas  palavras  de  Fanon (2008),  vistos  pelo  racista  como o  “outro”.  É  importante

pontuar ainda que o racista não se racializa, e portanto a ideia de um “outro” diz respeito a um

“outro”  racializado  (FANON,  2008).  Consta  ainda  colocar  que  o  conceito  trabalhado  de

racismo é o de Francis  Welsing (1989),  no qual  significa ódio e  repulsa  a  tudo o que  é

classificado por não-branco.

Apresentadas e desenvolvidas estas questões, uma dinâmica é realizada para reforçar o

que  foi  aprendido.  Cada  um  fica  responsável  por  escrever,  anonimamente  num  papel,

características que gostam e aspectos que os desanimam na sociedade em que vivemos, ou,

ainda,  fatores  que  acreditem vir  do  berço  europeu  e  do  berço  africano.  Duas  cartolinas

grandes separam essas duas opções. Então, é feito um sorteio e lido as colocações postas pelo

público. A cada sorteio, seguido de leitura, feita pelos adolescentes, discute-se onde, em que

cartolina, o que está posto no papel se encaixa, o que permite traçar outras ideias importantes,

por algum motivo esquecidas, e tornando o assunto ainda mais próximo de suas realidades.

Após uma primeira experiência, observou-se certa problemática nesta atividade que, se mal

direcionada, pode se tornar tendenciosa. O objetivo não é nutrir ódio ao colonizador entre os
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adolescentes. Cabe a esta aula trazer o que levou o ocidente a ser o que é, através de um

processo empático onde mesmo o oprimido pode colocar-se no lugar do opressor. Entretanto,

isso  também  não  significa  piedade  ou  abdicação  do  sentimento  de  indignação,  mas  um

amadurecimento,  conscientização e,  talvez,  sistematização dessa  angústia.  A aula  trabalha

também uma construção politizada e valorizada da identidade negra, lembrando Souza (1990)

em “Tornar-se negro.  Ou as  vicissitudes  da  Identidade  do Negro Brasileiro em Ascensão

Social”.

Os ensinamentos do Instituto Hoju não são apenas de conteúdos acerca da história

africana, o exemplo dado pela instituição em suas aulas fala muito mais alto. As leituras e

discussões  em  sala  de  aula,  certamente,  contribuíram  muito.  Mas  a  pedagogia  utilizada

também serviu de forte inspiração. Este é um resultado do trabalho do Instituto Hoju no seu

esforço de ensinar a transgredir. Ensinamentos transgressores incitam novas transgressões e

foi isto que tentou-se alcançar ao elaborar esse plano de aula. Muitas são as possibilidades que

a  prática  dessa  aula  podem  fornecer.  Porém,  foram  poucas  experiências  até  então.

Experiências essas também apenas no campo da informalidade, isto é, não foram realizadas

em  salas  de  aula  convencionais.  Como  tudo  na  educação,  trata-se  de  uma  experiência

dinâmica. Imperfeita e em constante melhora. De toda forma, a proposta envolve os jovens

com  assuntos  cruciais  marginalizados  por  uma  lógica  colonial  não  democrática  e  tenta

encaminhá-los para a  libertação cognitiva.  Dessa forma, revela-se o desafio que é insistir

numa educação afro-diaspórica.
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5. EPÍLOGO DE UMA MATERNIDADE COMPARTILHADA

Para começar as considerações finais desta monografia, cabe trazer à tona a metáfora

do trem descarrilhado do psicólogo afro-estadunidense Wade Nobles (2009). A maafa também

pode  ser  entendida  por  essa  metáfora  que  relaciona  a  história  africana  à  um  trem  que

descarrila dos trilhos, o que Nobles (2009) chama de desafricanização. Em meio a isso, é

possível pensar que a população africana em diáspora que tende a buscar pela afrocentricidade

faz esse movimento numa tentativa de solucionar as dores da maafa. Afrocentrar, então, soa

como  uma  fórmula  para  superar  a  desafricanização  sofrida  desde  os  sequestros  que

culminaram na diáspora. O mesmo vale para a busca por afroreferências. Nesse contexto, o

Hoju  acaba  configurando-se  como  um encaminhador,  ofertando  uma  orientação  de  mãe,

alertando  que  este  projeto  vai  além,  dando  ênfase  a  necessidade  de  compreender  as

policentralidades e de não cair no mesmo erro do ocidente.

Conforme  muito  bem  colocou  um  dos  discentes  entrevistados,  voltar-se  às

policentralidades da diáspora, da cultura afro-pindorâmica ou africana, é uma trilha, e não um

trilho a ser seguido. Isto porque,  diferentemente do trilho que nos descarrila,  a trilha nos

permite ir e voltar, permeando distintos trajetos sem perder a direção. Para muitos, essa trilha,

ou algumas trilhas, alguns dos caminhos possíveis em trilhas, foi apresentada pelo curso de

História  Geral  da  África do Instituto Hoju.  Isso não significa  que vai  ser  fácil  ou que o

Instituto torna a trilha simples, não se trata da entrega do ouro, mas sim de um espaço de

preparo  para  a  vida  e  de  nutrição  das  informações  ancestrais,  importantes  para  dar

continuidade nos caminhos a serem perseguidos.

Muitas  direções  podem  ser  seguidas  pelos  sujeitos  e  povos  humanos.  Os  povos

africanos  mudaram  radicalmente  de  direção  com  o  descarrilamento  da  maafa,  mas,  e

principalmente, com o auxílio de organizações como o Hoju e de uma educação tal como a

fornecida no curso de História Geral da África, esse povo é capaz de se levantar, e seguir

outras trilhas, por todos os meios necessários43, apesar dos obstáculos postos pela hegemonia.

Educação é empoderamento, há satisfação e crescimento no saber, na habilidade de educar-se.

Educação e cultura andam sempre lado a lado, como bem disse a diretora pedagógica

do Hoju: não há como separar. É entendendo isso que a instituição tem seguido caminhos tão

prósperos. E também essa é a razão pela qual organizações educativas e culturais foram e são

capazes de propagar o racismo de forma tão estrutural. Nesses moldes, escolas funcionam

43 Referência à Malcolm X.
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para objetivos específicos a fim de manter um sistema cruel. Há escolas que formam as elites

e as escolas que formam os subalternos (MILLS, 1981) e, em especial no que tange ao Brasil,

sabe-se quais corpos ocupam essas posições na sociedade. A escola que educa os subalternos

os explicam e outorga quem eles são. No caso específico da população negra, vemos um

cotidiano escolar ocupado pela reprodução de estigmas racistas que violentam o psicológico

das  crianças  (GOMES,  2015).  É  dessa  forma  e  contra  esses  sujeitos  que  se  dá  a

desumanização  encontrada  por  Paulo  Freire  (1996)  na  educação  tradicional.  Segundo  o

pedagogo, esse é um grande problema que culmina no quadro fragilizado da educação no

Brasil.  Enquanto  à  comunidade  negra,  e  às  demais  populações  marginalizadas  couber  a

posição de outro, de menos humano, e, pior, o sentimento de menos valia (FANON, 2008),

essa questão permanecerá. Não é isso que uma educação equânime deve ensinar. Afinal, o que

se ganha ao investir nesses sujeitos, ditos inferiores? Essa é uma questão que só é válida à

cosmogonia ocidental, ao asili das inúmeras tipificações.

Em contrapartida,  a  pedagogia do HGA humaniza,  tal  como propõe Freire  (1996),

autor  que dialoga com a prática pedagógica matriarcal  do Hoju.  Por essa razão,  as aulas

permitiram aos alunos escutados o auto conhecimento, a desblindagem cognitiva e o desfrute

das próprias potencialidades. Em outras palavras, permite a autonomia, tão importante para o

afro-diaspórico  e/ou  para  as  vítimas  da  colonização  europeia.  É  dessa  forma  que  os

movimentos negros enfrentam o histórico de uma educação pautada numa cultura racista, em

um asili que foi hegemonizado. O caminho, então, é o de educar partindo de uma cultura

diferente, inspirando-se, no caso do Instituto Hoju, na unidade cultural africana (DIOP, 2014)

que é a base de uma perspectiva policêntrica de mundo.

Nilma Lino Gomes (2017), já citada algumas vezes aqui, é uma referência importante

para esta discussão pois a autora aborda o caráter educador do movimento negro. Em seu livro

“O  movimento  negro  educador.  Saberes  construídos  nas  lutas  por  emancipação”,  Gomes

(2017) considera o movimento negro uma formação e um meio educativo de emancipação e

cataloga três formas de saberes que ela considera serem sistematizados pelos movimentos

negros no Brasil. São eles: o saber identitário, o qual diz respeito à afirmação e reafirmação

da identidade negra, numa discussão politizada; o saber político, que são aqueles produzidos

institucionalmente, pela via acadêmica, e o saber estético-corpóreo, o qual infere a afirmação

e  politização  da  estética  negra.  Vê-se  a  união  de  todos  esses  no  âmbito  do  curso  aqui

estudado. 
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O Instituto Hoju resgata e busca produzir  conteúdos dados como ausências para o

sistema tradicional de ensino. De acordo com o que é posto por Gomes (2017), o Instituto

Hoju pratica uma pedagogia das ausências e das emergências, isto é, reflete o lugar dos corpos

na pedagogia, problematizando os processos educativos vigentes no ensino formal44, tal como

induz reconhecimento e crédito ao saber constituído na luta negra para as práticas e teorias

educativas.

Gomes (2017) explica que exemplos como o Hoju são tidos como emancipatórios por

que  afirmam,  politicamente  falando,  o  que  é  negado  ou  posto  por  inexistente  para  a

hegemonia  cultural.  Um bom exemplo  é  o  do  saber  estético  corpóreo:  a  valorização  da

estética negra vai na contra mão da negação ao corpo negro, tal como do auto ódio, da baixa

estima  e  etc.  Por  emancipação,  Gomes  (2017,  p.49)  entende  a  “transformação  social  e

cultural, como libertação do ser humano (...).” E, citando Santos (1996, p.17), Gomes (2017,

p.130)  faz uma complementação,  que vai  muito de encontro com as falas  das  entrevistas

realizadas  nessa  pesquisa,  ao  referir-se  que  “o  objetivo  principal  do  projeto  educativo

emancipatório consiste em recuperar a nossa capacidade de espanto e indignação e orientá-la

para a formação de subjetividades inconformistas e rebeldes”.

A obra de Gomes (2017) ainda nos ensina que para uma educação emancipatória é

preciso  conciliar  um projeto  de  memória  e  denúncia  com um projeto  de  comunicação  e

cumplicidade.  Entretanto,  ela também faz um alerta para o que chama de tensão dialética

regulação-emancipação (a qual atinge tanto o corpo como os conhecimentos), para que se

tome cuidado para que o saber emancipador não seja remoldado pelo saber regulador, isto é, o

da hegemonia. Segundo ela, o fator mais precioso dessa potência do movimento negro em

educar  é  que,  dessa  forma,  o  mesmo  transforma  o  próprio  conhecimento  tradicional

construído a respeito do negro, tornando o saber regulado em um saber emancipador.  Ela

afirma que isso é possível devido ao valor epistemológico intrínseco dos movimentos sociais.

Esse  conhecimento,  produzido  e  nascido  na  luta  “transforma  a  própria  percepção  e

representação social a respeito dos temas e problemas que motivam as lutas” (GOMES, 2017,

p.9). 

Em seu site45, o Hoju se caracteriza como um levante da comunidade melaninada em

prol da emancipação do povo negro que resgata a memória afro-indígena da população afro-

44 Isto se faz ao questionar a inexistência do Outro, ou não-branco, ao problematizar as especificidades e ainda
ao interrogar estigmas comunicados nos múltiplos meios do processo de socialização (GOMES, 2017).
45 https://www.institutohoju.org.br/ 
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pindorâmica, a fim de elevar a autoestima dos mesmos. Interessante destacar que a instituição

possui uma característica comum às demais movimentações negras em prol da educação: a

ênfase no papel e atuação da mulher negra para o processo de uma educação emancipadora

(GOMES, 2017). A instituição não trabalha de forma a aprisionar e restringir o aluno as suas

ideologias, fazendo dele um aluno eterno e dependente, pelo contrário, o Hoju espera que seus

alunos  passem  pela  instituição  e  voem.  Afinal,  esse  é  o  serviço  de  uma  maternidade

compartilhada.  O Hoju  é,  portanto,  “a  mão  guardião,  [o]  calor  que  afaga,  [o]  poder  que

assola” e uma “herança que vem de lá”46, que vem de África.

Eu acho que, o nosso papel, enquanto ventre gestor (...) no sentido de construir e
gestar, no sentido de gravidez e experiência, é fazer com que, e… essas ideias se
transmutem e que nós possamos, nós, assim, a sociedade, em geral, né? As pessoas
que  passam  pelas  experiências  do  Hoju,  elas  também  tomem  essas  iniciativas
(informação verbal)47.

Até onde foi possível analisar, nos limites do formato de uma monografia, é possível

constatar que o curso de História Geral da África, assim como o, e também sendo resultado

do,  trabalho  do  Instituto  Hoju,  tem  cumprido  seus  objetivos,  indo  de  acordo  com  suas

propostas e obtendo resultados positivos. Nenhum dos problemas apontados até aqui parecem

oferecer risco a esta estabilidade. As falas dos alunos comprovam que toda a dedicação do

corpo que compõe a instituição e  faz o curso ser possível  não se reduz a  uma ideia  e é

efetivada na prática em dimensões que a língua portuguesa não dá conta de descrever.  A

questão  de  desblindagem  e  da  blindagem  cognitiva  que  sulea  o  trabalho  da  instituição

colabora muitíssimo para esses resultados, mas não pode ser o único foco de análise. Junto a

isso, é preciso ofertar materiais outros, não tão massantes quanto a coleção da UNESCO,

inapropriada para aqueles com pouca prática de leitura ou distantes da dinâmica acadêmica na

qual os tombos foram elaborados, prestando atenção em possíveis incoerências com o próprio

material de estudo, como o exemplo da figura 1 (um) no capítulo dois (2), esforço esse que já

é feito pela instituição. Também é preciso uma melhor sistematização dos registros acerca dos

alunos, para que fosse possível melhor desenvolver trabalhos como esse. A questão do registro

e o problema da evasão dos discentes, por exemplo, quando vistas com maior atenção, se

complementam e podem ser resolvidas numa única ação.

No mais, o Instituto contribui com a reflexão sobre as leis que tratam da educação das

relações étnicos raciais no Brasil, sugerindo pensar mais o presente que os efeitos do futuro e

46 Referência ao samba do Salgueiro (2018).
47 Entrevista concedida por PORTILHO, Erica. [09. 2019]. Entrevistador: Alice da Silva Vitória. On-line, 2019,
arquivo 3gp (80 min.).
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critica a maneira como a educação tem sido construída numa relação apenas de ida e não de

transmutação. O Instituto faz sua parte e entende o valor do que está posto em leis e teorias,

mas aponta para a questão de que vivência prática se coloca de maneira muito mais complexa.

Por fim, o Instituto Hoju segue na busca de que a comunidade afro-pindorâmica rompa

com o hegemônico, lutando para que estes possam conhecer sua tradição, saber sua história e

reconhecer sua humanidade.  Seu trabalho consiste em trazer essa humanidade através dos

saberes transmutados em sala de aula através não só do curso de História Geral da África,

como todos os outros. Trata-se de saberes africanos, tecnologias ancestrais construídas sobre

um manancial teórico e tecnológico potente que não se permite falecer pelas adversidades da

maafa.
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIOS

1. Questões para a presidente do Instituto Hoju

Nome completo, idade, titulação acadêmica e profissão.

1. Como você se apresentaria de maneira breve?

2. Quando entrou no instituto Hoju? Qual a relação do instituto na sua vida?

3. Quando e como começa o Instituto? Quais os agentes que tomam  a iniciativa? Quais

os pilares principais?

4. Quais aspectos da instituição acredita ser mais interessante de destacar? O que foi mais

marcante nesses últimos 20 anos?

5. Quais as propostas futuras para o Instituto?

6. Quantos alunos e cursos o instituto possui hoje, em média? Quantos, em média, já

passaram pelos cursos ao longo desses anos? E qual o perfil geral do público que procura o

Hoju?

7. Quais as grandes inspirações e incentivos?

8. Faça um comentário sobre o curso de História Geral da África.

9. Quais os maiores desafios?

2. Questões para a diretora pedagógica do Instituto Hoju

Nome, idade, titulação acadêmica e profissão.

1. Como você faria uma breve apresentação sua?

2. Desde quando faz parte do Instituto? Como o conheceu? Ou qual a relação do instituto

na sua vida?

3. Quando começou o curso de História Geral da África? Como surgiu a ideia?

4. Como se  deu  a  elaboração  de  seu  plano  pedagógico?  O que  levou  à  divisão  dos

módulos, a construção de materiais e etc.

5. Quais os pilares suleadores do curso? Como o curso funciona?

6. Quantos alunos já passaram pelo curso, quantos terminaram, em média? E qual o perfil

majoritário desses?

7. Quais os métodos pedagógicos são prezados em sala de aula?
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8. Como se faz a escolha e seleção de professores?

9. O que pretendem construir com o público através do curso? Quais resultados esperam

ver nos alunos após cada módulo?

10. Quais as perspectivas futuras em relação ao curso? Quais pontos negativos e positivos

que pretendem aprimorar?

11. O curso aborda acerca da história e cultura afro brasileira ? Em que módulo?

12.  A lei 10.639/03 serviu de base? E as diretrizes? Teriam sugestões para a lei? A lei foi

essencial para criação do curso? Ou é apenas um instrumento de legitimação do curso? (O

curso existiria / seria possível sem a lei?)

13. Qual a maior dificuldade na elaboração e funcionamento de um curso com caráter

afrocentrado?

3. Questões para a coordenadora pedagógica do curso de História Geral da África do

Instituto Hoju

Nome, idade, profissão, títulos acadêmicos, breve apresentação

1. Você é uma ex-aluna do curso?

2. Como chegou ao Instituto Hoju?

3. Há quanto tempo está como coordenadora?

4. Qual sua função, especificamente falando?

5. Como tem sido a experiência de coordenar o curso de História Geral da África?

6. Você tem conhecimento de outros cursos como esse no Brasil?

7. Comente sobre as comunicações orais, os frutos do curso de História Geral da África.

Quais foram mais marcantes, mesmo que não tenha sido na sua coordenação. (considerando

que o objetivo do curso é produzir conteúdo)

8. Poderia  dizer  objetivamente  os  conteúdos  gerais  de  cada  módulo?  Os  temas

gerais/principais com que cada um se preocupa.

4. Questões para os alunos e ex alunos do curso de História Geral da África do Instituto

Hoju

Nome, idade, títulos acadêmicos e profissão.
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1. Breve apresentação livre (cor, cidade, se tem relação com algum movimento social ou

coletivo negro ou identificação política, quantos cursos já fez ou faz, quando fez, se é aluno

ou ex aluno e etc).

2. Como conheceu o instituto?

3. Por que se interessou com o curso? O que pretendia adquirir ao se inscrever?

4. Qual foi a importância dos conhecimentos adquiridos no curso para sua vida pessoal e

profissional? O que mais te impactou? O curso inspirou algo (projeto social, por exemplo)?

5. O que você acredita que faltou no curso? O que esperava e não foi suprido? Que

sugestão daria ao instituto?

6. O que tem a dizer sobre a dinâmica em sala de aula? O método pedagógico utilizado

foi apropriado para o seu entendimento?

7. Qual ou quais as diferenças mais marcantes com o ensino tradicional (seja da escola,

seja da universidade e etc)?

8. Que abordagem o curso faz acerca da história e cultura afro brasileira ?

9. O que teria a acrescentar?
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APÊNDICE B

ENTREVISTAS TRANSCRITAS REALIZADAS COM O INSTITUTO HOJU

Entrevista concedida dia 29 de julho de 2019 na Biblioteca Parque Central do Brasil no Rio

de  Janeiro/  RJ  com  fim  de  pesquisa  acadêmica  e  devidamente  autorizada  seu  uso  e

transcrição.

Duração: 1:46:24

Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[V] - Verônica, na posição de entrevistada.

[A] - E… Em primeiro lugar você se apresenta, que é o que você acabou de fazer no teste...

Nome, idade, título acadêmico, profissão...essas coisas…

[V] - Aah.. eu não tenho muitos títulos acadêmicos não … (...)  Meu nome é Verônica de

Sousa,  é...  eu  tenho  53  anos  de  idade.  Construí  minha  vida  profissional  numa  empresa

privada. É... Me formei em pedagogia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro e depois

toda a minha vida profissional foi pautada em atividades e formação, né? É… diretamente

ligadas ao negócio da empresa que eu trabalhei. Aah, eu me aposentei e aí decidi estudar

história da África. Mas sem nenhuma perspectiva de me encontrar como mulher negra. Na

verdade, eu nem tinha essa perspectiva na minha vida, né? (risos) E… e através dessa busca,

essa minha história foi para entender um pouco a ...a minha religião, que eu sou uma mulher

do candomblé. E comecei a buscar um estudo sistematizado pra isso. E a partir dessa, desse

encontro e eu acredito que enquanto a gente é justo com vida, a vida nos é justa e vai nos

apresentando, né? Nossos… nossos objetivos nessa vida, eu me encontrei, tive um encontro 

com o Instituto Hoju e a partir daí eu tive uma outra guinada, se a gente pode chamar assim,

e… é um caminho de imersão é… nesse contexto, né? É… É uma outra vida que a gente vai

construindo, né? E vai dando outros significados. E por esse encontro hoje, mais ainda, eu

vejo  é… o  quanto  foi  importante,  há  alguns  anos  atrás,  eu  ter  optado  pelo  caminho  da

educação. (…)

[A]- É… Eu acho que a segunda questão, você meio que já falou… que é, é... como você se

apresentaria, né? Aí você …  Eu acho que você já resumiu isso, acabou resumindo isso… (...)



81

E... desde quando você faz parte do Instituto? Como você conheceu o instituto Hoju? Como

você chegou até ele? Qual a relação do Instituto …  Qual… é ...O que é o instituto na sua

vida?

[V] - Bom é como eu falei com você, né? E… eu acho que já meio que comecei a responder ,

né? … Eu tô no instituto … se você falar, cronologicamente, tem 2 anos. Mas ultimamente eu

vejo que eu já … é uma coisa,  é...  a gente acredita,  né? Pela  nossa tradição que é algo

ancestral… (...) né? E… e o que que é mais? Continua o que mesmo, que fala?

[A] - Como  que você conheceu, como que você chegou ao Instituto?

[V]  Então,  eu  fui  fazer  um  curso  de  pós  graduação  …  de  História  da  África  …  Me

aproximando  desses espaços … (...) E aí... Não batia, ...né? Quando eu fiz a inscrição, eu

achei … e, eu coloquei que eu era formada em educação… que eles pedem né, sua formação?

E achei, assim, bom, é um curso de história, então é para historiadores. (...) Aí, eu (...) Será

que dá pra fazer, e não sei o quê. (...)

[A] - A sua formação então lá na UERJ não te deu nada sobre esse assunto?

[V] - Claro que não! Of course, no! Né? (risos).

[A] - Já suponha .

[V] - Então assim, é.. Bom, enfim! Sabe o que eu acho?  Hoje se fala muito dessa… “ Ah meu

Deus, não deu! “. Claro que não deu e vai dar! A gente já sabe, por fato, que nós temos uma

educação construída no modelo europeu. Oi, gente?

[A] - É pra manter a hegemonia, né?

[V] -  Por que eu vou gastar a minha energia agora me…, sabe? Me assustando por que eu

nunca tive esse tipo de coisa… Não vai dar, é uma questão de lógica. Vamos então construir

as nossas , né?

[A] Apesar da lei, a lei nunca foi cumprida.

[V] - Pois é, né? E se eu falar a data que eu fui, me formei, nem tinha essa lei! A gente não

tinha essa constituição. Não havia regime de cotas, sabe?  Hoje eu entendo a questão… É...

Parece que o quebra cabeça, eles… as peças vão se apresentando, né? A partir dessa minha

proximidade com essas questões e com essas pessoas que vêm construindo estratégias, né?

Nós  vamos  nos  aproximando  e  lendo,  as  obras,  e…  as  outras  perspectivas…  Que  a

experiência do instituto, ela não quer dizer “ah não existe aquela história que a gente aprendeu

na escola” Não é essa, ela existe!

[A] - Existe outra interpretação dela, né?



82

[V] - Mas existe outros olhares sobre essa história que vêm sendo construída, né? E aí a partir

de  outros  autores  que pra  gente,  nos  foi  negados,  nos  foi  es… é ,  é...  foram escolhidos

outros… Aí  a  gente  volta  a  questão  do  currículo,  que  o  currículo  é  pautado  numa ótica

educacional que é… que segue o padrão daquela referência. Óh, meu Deus ! Não tem, não

tem !

[A] - Um interesse específico. Não tem. Exatamente.

[V] - Não é... Não é que com a minha fala eu esteja dizendo que isso… é, é… naturalizando a

coisa. Mas eu acho que eu acho que eu preciso deixar de gastar energia com isso.

[A] - Com certeza! E (...) você conheceu alguém do Hoju?

[V] - Sim, sim, conheci. E… é... me chamou atenção desde o início, né? Sabe aquelas .. e…

Você vive isso, nós somos pessoas, né? Às vezes você bate o olhar em alguém … e você,

aquela pessoa te chama uma atenção que você não sabe explicar qual é, né?...  E isso me

causava um certo estremecimento, até por que e… eu já ... achava que eu estava já, vou usar a

palavra aqui…  velha, né? Para esta numa sala de aula. Não para está numa sala de aula, mas

assim, foi um momento difícil como ainda hoje... Hoje já com mais tranquilidade, mas foi um

momento difícil por que era de transição. E eu não, há muito tempo eu não estudava de forma

sistematizada.  E assim, a forma de aprender  mudou, né? E isso também é interessante,  a

gente.. Que é uma coisa que é uma proposta, é... uma experiência que nós, é...  temos, no

sentido de ter essa percepção, que  as formas de ensinar e aprender, elas mudaram. E é um

desafio prático e constante você trazer isso até para professores ou pessoas que desenvolvem

um  trabalho  de,  uma  experiência  de  educação  com  essas  populações,  com  a  população

afro  ...afro diaspórica,  né?  Por  que  por  mais  que  a  gente  fale  que,  é… o nosso corpo é

holístico,  no sentido da gente aprender por todos os sentidos que a gente tem, nós ainda

desenvolvemos, em grande parte, experiências em educação, é…. pra essa população, e que é

conteudista… 

[A] - É um desafio…

[V] - … você não usa outras linguagens. E aí, eu acho, é nesse sentido que o Hoju, ele dispõe,

de um ... desse desafio com ele mesmo!

[A] - É uma coisa que te despertou interesse no Hoju, assim de cara, então?

[V] - Não, fofa! Eu fui pro Hoju por que teve essa parada, né? Com essa pessoa e tal. E fiquei,

cara, mas esse pessoal aqui fala muita coisa inteligente e eu nem sei … isso, nada ! Meu Deus

e tal! E tals…E eu ficava e lá e os professores… e aí o pessoal de história e o pessoal “Ah, por
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que eu não sou professor”. E eu gente, eu sou só uma aposentada que estou aqui querendo

fazer alguma coisa útil, pra mim, né? E tal. E havia … eu senti … é… dificuldade. Mas essa

pessoa me instigava. Até o dia em que eu resolvi não fazer mais o curso por que eu percebi

que a linha do curso acabou seguindo muito pela historiografia e me faltava, e… não era o

que eu tava pretendendo, né? Eu percebi que eu podia descobrir o que eu queria por um outro

caminho e , … esse conteúdo muito ligado e direcionado à historiadores, ele não, não pautava

uma outra linguagem. E aí assim, e... Autores da historiografia clássica, que falavam sobre

aquilo e tal. Aí eu falei, cara, não, não tem a ver. Aí e eu não estava conseguindo acompanhar

as leituras, enfim… E aí, através dessa experiència, né? … E… que foi a Érica Portilho, a

kaká…  que  aí  ela  tava...  ofereceu  no  grupo  quem  gostaria  de  participar  de  uma  das

experiências que a gente desenvolve, que hoje eu coordeno, sou uma das coordenadoras, né?

Uma das matriarcas que direcionam essa experiência que é o afroincult, que é o formação de

platéia para afro-descendentes.  E aí eu falei, po , vou lá né, ver. 

[A] - Não custa, né?

[V] - Não custa. E a partir daí começou o meu encontro com o Hoju através da cultura e

educação, não tem como separar, na nossa perspectiva. Eu comecei a ir às peças, a conhecer

as pessoas, a perceber que no meu facebook tinha muito mais gente branca do que preta. E aí

agora eu passo ter… eu tenho muitos amigos, pretos, né? E aí eu comecei a entender… e…

meu incômodo durante anos de trabalho que... eu achava que eu era uma coisa minha… que

eu era uma pessoa difícil… (...) Né? Por que, eu não era convidada pros lugares, né? Pras as

festas! (...) Né? Sim, ou quando eu era convidada, e... sempre tinham um “ nossa, mas por que

você veio assim tão arrumada? Não precisava!” (...) Né? Ou às vezes eu não era convidada

pro cafezinho depois das reuniões de liderança, né? “Ah, vamos lá?!”, não, não era, né? Ou às

vezes...

[A] - E no seu trabalho também você era a única preta? 

[V] - Sim, sim, sim. No cargo em que eu cheguei, sim. Enfim,  aí você começa, eu começo,

comecei a entender que o problema não era eu, né? Eu estava imersa numa sociedade que se

constitui dessa forma. (...) E aí , e… foi o meu aprendizado, é… é com o instituto de me

sentir… de me … estar imersa. Por que é um aprendizado, né? Você se propor à… Daí e aí

vem o aprendizado teórico, né? Você, e... volta a fazer as leituras. Compreender onde você

está, que o processo mudou, mas que é possível você, e… voltar a estudar, né?  E…. e fica

mais fácil, se quando as pessoas estão falando “não, e… cara, vê, lê isso aqui!” As pessoas,
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elas trazem nessa relação uma generosidade. Tanto aqueles que já e… deram um pouco mais

de passos nessa caminhada, como aqueles que estão com você, né? Ou os que vêm. E aí o

movimento de torna cíclico. Eu achei muito interessante uma frase do seu trabalho que você

coloca que é o começo, o meio e o início. É isso! É isso, mesmo! E aí quando você vê a rede

vai se formando, né? Que é uma… uma expressão que a gente usa, muito …. E aí depois de 2

anos, né? 2 anos e meio assim ... Eu me sinto, mais... muito à vontade em desenvolver. E, sem

dúvida, né? Assim, não tem como dizer que… ah, e… os, os ganhos, mais ou menos, não sei

se fujo um pouco da sua pergunta… (...) Tudo muda, né? Muda a sua forma de vestir, a forma

como você se senta, né?  Ou você... ler, as… ,e … as palavras que vêm em direção à você. E

… e é isso. Num... É uma construção de saber que existe uma outra vida minha...

[A] - Sim, foi um divisor de águas, assim, você pode dizer isso?

[V] - É, não sei. Existiu! E essa semana até passada eu conversava com Kaká sobre um outro

assunto, e nós entramos nesse … E aí eu falo, eu, eu .. não me arrependo daquele momento

que eu vivi, não, não me arrependo.

[A] - Não, claro que não.

[V] - Mas eu também, ao longo, é, é… eu acho isso uma questão... Vou usar essa palavra por

que eu acho que é muito comum, por que eu mesmo ainda não, não... encontrei uma palavra

pra isso. Mas talvez seja uma questão… é, a palavra que eu vou usar, não talvez seja, é, mas...

a palavra é ancestral. É uma questão ancestral, no sentido de que nos últimos anos na minha

vida profissional na outra empresa, eu já tava percebendo que o meu … o que eu tinha que

fazer ali eu já tava cumprindo. E que de certa forma eu tinha que fazer uma outra coisa da

minha vida, né?  E aí do ponto de vista desta vida que eu estou vivendo aqui, nesse momento,

é... As coisas foram acontecendo de forma em que eu… pedi minha aposentadoria, aconteceu!

Depois  eu fui  desligada da empresa sem nenhum… é… nenhum “Ah meu Deus!“.  Nada

assim, de forma inesperada. Foi algo que vida, né? A minha ancestralidade foi me mostrando

que a vida, né? ... O tempo ali já era finito, né? Não adiantava eu querer esticar mais. Que era

a minha vontade. Me aposentar e continuar lá, que o dinheirinho era bom, né? (Risos). Não

vou reclamar disso. Mas, assim, é... se eu fosse justa comigo mesma, de ouvir essas coisas, a

vida já vinha me apresentando...  sem falar: “olha, aqui…  já está acabando, procura outra

coisa amiga, que vai rolar! Por quê aqui você já fez o que tinha que fazer, né?” (Risos)

[A] - Cê conseguiria descrever o Hoju na sua vida em uma palavra ou duas?

[V] -  Difícil, né? Pruma mulher que é de Iemanjá, geminiana...
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[A] - Adoro, eu também.

[V] - Né ? Ta me pedindo … a morte

[A] - Palavras chaves, talvez. (Risos).

[V] - Olha, eu tenho muita dificuldade com isso, palavras chaves.

[A]- Difícil traduzir também, né?

[V]  -  Não  tem como você,  é… estar  no  caminho  de  tornar-se  e,  e  condensar  em duas

palavras… (...) ...não tem como, principalmente nessa experiência em que a gente vive. Né?

Eu, você… (...) Ainda mais que eu descubro um ser múltiplo, aí você pede duas palavras, tá

brincando né Alice?

[A] - E, eu quis dizer assim, sintetizar…

[V] - É… não tem como sintetizar. Não tem, não tem.

[A] - Não tem, né? Até por que faz parte de, de …. todos os aspectos da sua vida. Acaba né?

[V] - É… é família, é trabalho … no sentido de produção de alguma coisa, né? Eu não queria

também cair naquelas, e... redundâncias, é vida, é … não, não é isso….

[A] - Clichês, né?

[V] - E… esses clichês… Então não tem, pra mim, não tem como te responder isso, duas

palavras não. Essência… é,  sabe? É,  uma possibilidade de me reconectar e resignificar  a

relação que eu tenho com a minha mãe biológica, com as minhas avós, que eu não conheci as

minhas avós biológicas. E noutro dia aconteceu uma coisa muito significativa. Eu adotei... o

meu nome é Verônica Vieira de Sousa, e desde que eu estava para me formar na faculdade, eu

adotei o Verônica de Sousa. O de Sousa eu recebi através do meu pai. E aí… nós estávamos,

cê sabe que a Kaká estuda o matriarcado, né? Tá para defender a dissertação dela. Então, eu…

nós estávamos falando essa coisa de, do nome, né? De sobrenome, de herança e tal… Aí, cara

eu falei assim “ ah, eu uso o nome, e... do meu pai”, né… E… não... apesar de estar me

tornando uma matriarca, né? A gente fala muito disso… eu deveria usar, teoricamente, o nome

da minha mãe. Aí conversamos sobre isso aí eu falei, “é pois é!”. Meu pai era daquele que ele

não tinha o nome e... do pai dele, tinha os tracinhos, né? Ele tinha o nome da mãe, Efigênia de

Sousa. Eu falei “PUTZ!”. Eu não tenho de mudar, eu já tenho o nome de uma matriarca, né? É

isso! Então aí tu quer duas palavras? Não dá minha filha! Risos.

[A] - Boto fé! É uma coisa muito grande mesmo, né?

[V] - É, mas você pode… talvez seja essa ânima de viver, entendeu? Uma ânima! É isso, essa

relação...



86

[A] - Um estímulo, né?

[V] - É, um estímulo.

[A] - É… agora sobre o curso geral de… curso de História Geral da África. E… quando ele

começou? E... Como você ainda é nova no instituto,  mas você pode dizer, como é que surgiu

a ideia, qual foi…

[V] -  É,  o curso,  ele tem uma característica.  A ideia  foi criar  um espaço de apresentar a

produção … Não vou falar a produção por que esse curso não tem um viés histórico, ele não é

um curso de historiografia. Ele é um curso para produção de conteúdos. Para que as  pessoas..

E, as pessoas possam remoldurar, ou remoldar, ressignificar, né? E… a si, e, a partir disso, ele

é.. Tomar uma outra abrangência e uma outra linguagem , inclusive, que não seja da história.

Pra que esse conhecimento, essa… identidade possa ser propagada.

[A] - É um curso interdisciplinar, né?

[V] - Sim, ele PRECISA ser. E agora a gente tá recomeçando com os módulos iniciais. Vamos

fazer  um  pocket,  que  é  o  primeiro  e  o  segundo  juntos,  ta?  (...)  Mas  o  que  eu  falei

anteriormente é o que resume o HGA. Por que você vê… E é um exercício daquilo que a

gente  falou,  hoje,  sobre  essa  necessidade…  que  é  uma  tradição  eurocêntrica...  de

conteudismo.

[A] - E é só um copiar e colar, né? A partir do momento em que você começa a produzir, né?

Que é uma coisa que nós precisamos tanto! Né? Os nossos problemas não são resolvidos, ou

mesmo pensados pela academia branca, né?

[V] - Exato! E aí, ele tem um… abre… uma outra perspectiva que o instituto tem, em termos

de educação, que é o registro…  das nossas ânimas… que é você produzir, sim, um artigo …

dentro desse teu contexto.  Você produzir  um TCC, você,  é… se relacionar nessa… nesse

universo, que é um universo! Você não pode pensar em falar sobre o continente africano, onde

tudo começa, apenas com uma… uma... linha de tempo em que você vai repetindo lados. …

Você  tem que  dialogar,  com algumas  ciências,  né?  Que  tenha  uma perspectiva,  além da

eurocêntrica, né? Pra que, primeiro, pra quê possa também sustentar esse conteúdo. Se não é

só, como você falou, recorte e cole.

[A]  -  Risos.  Não,  com certeza!  Como  a  gente  vê  muitas  vezes  pessoas  que  ..  não  tem

exatamente uma titulação e você vê o outro cara chamando de doutor. Alguns, muitos são

mesmo! São doutores… talvez notório saber, mas... Não só notório saber, a pessoa foi, pegou

e estudou, e sabe… Ela é doutora de alguma forma ... (...) 
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[V] - (...)  Há pouco tempo ela [minha sobrinha] veio comigo num eventos do Hoju, e ela

ficou maravilhada, e fez algumas conexões que me deixou muito feliz, e ao mesmo tempo foi

muito, é dolorosas você ouvir de uma criança de 12 anos, que ela percebe as relações de

racismo na escola, com ela, com os amigos, que ela é bolsista e é negra (...) e (...) a gente sabe

que a gente não está em todos os locais, né? Nem, às vezes, tem todos os argumentos, pra

poder fortalecer essa blindagem, pra que esse indivíduo possa sobreviver a essas ações.

[A] - Que é um dos objetivos também dos cursos do Hoju como um todo, né? Trabalhar nessa

blindagem cognitiva, né?

[V] - Sim, sim, sim. Né? Então, é, é difícil …  E...po, legal. Mas, ao mesmo tempo, caraca,

que eu não tô lá! Será que até agora a gente está conseguindo oferecer subsídios para que ele

consiga, né? Estar nesse mundo? Não é sem sofrer não, que o sofrimento, na nossa tradição,

faz parte. A vida é esse ciclo de… impermanências, né? Mas essa impermanência não é assim:

acabou  agora,  vamos  começar  outra  coisa!  A gente  vai  se  transmutando,  esse  é  um dos

caminhos que o curso procura levar.

[A] - Sim. E (...) Como é que começa mesmo no sentido de… já existia o Hoju e depois vem

o curso, certo? E aí... Quem é que tem essa ideia , quem é que fala assim, vamos começar um

curso? Por que ele [o HGA] é o primeiro, né?

[V] - Sim, sim. Quem começa com essa ideia, “quens”, né?  É a Kaká. A kaká é da área da

produção.  E a  ideia,  como eu falei  anteriormente,  é  fazer  pessoas…. E viabilizar,  né?  O

espaço formativo para que as pessoas possam construir conteúdos… Sejam qualquer… Seja o

profissional que for!

[A] - É possível… em todas as áreas, né?

[V] - Sim. Em qualquer área.

[A] - É a coisa também da pluriversidade, né?

[V] -  Isso  aí.  Por  que nós  já  tivemos  também,  em nossas  salas  de aula,  advogados,  né?

Tivemos produtores  culturais,  e...  pessoal  das  artes  cênicas,  atrizes… E,  é… professores,

pessoal de quilombo, e… pessoal do serviço social. Então, o público é bastante diverso e a

linguagem, ela é plural. O que eu quero, e Kaká quer, Mona quer, a Laviny, que hoje coordena

o curso… e... não é que a gente saía, ah, aprendendo a falar da África… E… da África do

período… pré história… E… Eu não quero só isso. Ah eu sei que a data tal, o período tal,

aqueles nomes, né? Estranherrímos… Não é isso! Mas fortalecer essa construção de ter o

espaço do continente africano como um legado de formação civilizatória.
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[A] - Com certeza. Perfeito. É, exatamente. Então no caso a Laviny que é …  você é diretora

pedagógica, enquanto ela é coordenadora do curso.

[V] - (...) é, mas eu risquei aqui…  por que texto… não tem assim como você colocar meu

nome. Por que, até conversando isso com kaká, kaká usou uma expressão que é maternidade

compartilhada. (...) Eu sou Mama, a mama do Hoju, por que eu sou a mais velha. Mas não é

por  isso que,  a gente,  nós  ..  exercitamos,  assim que eu tenha uma ...hierarquia..  A nossa

hierarquia, se fosse pra dizer, se a gente pode usar essa palavra, eu não gosto muito, mas às

vezes é necessário usar por causa do conceito, e que… as pessoas… que ta no comum, né? É

uma hierarquia horizontal. Então assim, eu tô aqui hoje, eu falei com Kaká na sexta, não é por

que,  ah,  eu tenho que pedir  permissão a  ela,  ah por que eu tenho que pedir  permissão a

Mona… Mas são exercícios … de organização. De a gente pautar numa outra lógica que a

gente acredita, de compartilhar,  sabe?  As ações, as decisões, ouvir  e entender o olhar do

outro. Por exemplo, hoje e recebi um projeto, e que eu, e... assim, falaram comigo semana

passada e  tal  tal  tal..  Eu não queria  nem a que menina me mandasse o projeto.  Por que,

primeiro eu queria, nós queremos ter um encontro para ouvi-la. Entendeu? É uma outra coisa.

Ah você me manda, eu leio, eu marco. Eu não acho… por que é uma produção do outro, é

dele. Então, são exercícios que a gente, que a nós fazemos em respeito a essa coletividade

também. (...)

[A] - Como que acontece a elaboração do plano pedagógico, do HGA?

[V] - É, olha só. O HGA , ele foi pensado com … vamos dizer assim, a obra básica dele, é…

são os tombos da Unesco, né? E… É uma publicação que a gente entende que é importante

porque trás toda essa construção plural, né? De várias disciplinas... E trás também, para quem

ta iniciando, autores que são desconhecidos, pra gente, né? E... E, conforme, os módulos vão

se passando, se inserem as leituras, os autores, as literaturas complementares. Eu tenho um

encontro com a Laviny, não é tão sistematizado quanto a gente gostaria, né? Por que, todo

mundo tem outros corres. Mas a gente tem grupos no… whatssap, né? E a gente vai dando

palpite e vendo. E às vezes a gente assume mesmo o risco, e manda pra… pra rolo! (Risos) E

vai … e... dialogando, né?, nesse sentido. Aí tem sempre uma correria e tals, mas a gente vai

fazendo.  Tem  aquela  sistematização  dos  encontros  pedagógicos,  das  coordenações

pedagógicas, né? Não! A gente, eu procuro não desenvolver esse peso. Não pode ser um peso!

A gente já tem muito peso! Tem responsabilidade e comprometimento! Né? E eu gosto de

seguir  uma  linha  do  pensar,  tem  que  fazer  sentido  pra  você!  Então,  eu  pontuo  alguns
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questionamentos que às vezes ela [Laviny] fica angustiada, né? Mas … eu, isso é com muito

respeito à ela e a mim mesma. Né? Não é assim “ Olha isso aqui você tem que… “,  não…. ta

vendo “isso aqui não “. Não, não é assim que eu quero. Será? “Vou te fazer a pergunta, mas

essa pergunta a resposta você não tem que me dar. Gostaria que você refletisse.” Sobre essa

questão, esse ponto aqui. Eu pensei sobre isso, você não acha assim…”“Ah, mas eu…”, “

Não, você não precisa me responder agora. Vamos pensar nisso?”.

[A] - Pra esta sempre  melhorando, né?

[V] - Uhum.

[A] -  Então,  com certeza o plano inicial,  ele já foi… o plano inicial  que eu falo,  (...)  o

primeiro  plano  pedagógico,  o  PPP (Projeto  político  pedagógico)  que  a  gente  chama  nas

escolas, né? Ele já foi deixado de lado e melhorado cíclicas vezes, né?

[V] - Olha, independente do HGA, esse é o papel do plano pedagógico de qualquer curso.

[A] - Sim, sim…. eu falo por que o curso ainda é recente.

[V] - Sim, entendi o que você quis dizer. Mas ele deve ser constantemente e tal… mudado,

né? Por que, o que a gente quer,  por exemplo, agora, a gente tem o foco numa coisa que eu

também não vou dar spolier, vou deixar pro seu primeiro dia, a Laviny ainda tá ajustando, né?

Mas tem algumas coisas que nós achamos pertinentes. Por exemplo, o HGA do ano passado,

do ano passado não, do semestre passado, isso começou no ano passado… Nós temos também

o IPAM, né? Que é o preparatório, de acesso ao mestrado, nós inserimos essa  questão da

escrita, do registro, da produção acadêmica. E esse ano nós já conseguimos fazer uma oficina

de escrita, de produção de artigo acadêmico, aberta. Mas aconteceu dentro do curso do HGA.

Para que os alunos do HGA possam ter uma base disso.

[A] -  Importante.  Então,  parte do plano pedagógico também é a produção,  né? Não só a

produção que eu falo, né? Mas ensinar a produzir. Até por que a gente tem uma falta imensa

disso, né, assim...

[V] - Sim, sim. Mas aí eu volto à educação como parte da vida. Você tem que está ali. (...)

Sabe aquele refrão, né, do Salgueiro, “a mão que afaga, ela também assola”. A minha mãe, eu

moro com a minha mãe, inclusive, vou fazer outra propaganda familiar, né? Ela vai fazer 80

anos, agora em novembro, e de vez em quando ela me dá umas porradas, verbais, mas me dá!

Entendeu? Eu não sei. Acho que ela não me bate mais por que ela não tem força física, né? E,

tipo assim, ela me reconhece também como mulher, apesar dela não querer assumir! Mas ela

me dá… Hoje mesmo já levei umas duas de manhã.
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[A] - Vivendo e aprendendo, né?

[V] - Exatamente! Então, não tem como você apostar. Entendeu? Ah, você não tem, e.. Mas

essa porrada, ela não precisa ser violenta, não precisa ser desumani, e… desumanizar o outro.

Nessa perspectiva , ela não precisa.

[A] - Essa é a grande coisa que o ocidente não entende, né?

[V] - É, ela não precisa ser, ela não precisa te desumanizar, ela não precisa te desqualificar.

Ela não precisa violentar você! Né? Você ser firme, não é você precisar ser escravizador.

[A] - Então, além do plano né? A divisão dos módulos, ela leva em consideração os livros da

Unesco, certo? E os períodos também, né? Tipo, cada livro tem um período histórico…. Mas,

assim, acho que sempre tem abertura pra … É uma questão mesmo, inclusive muita gente me

pergunta quando eu digo “Ah tem o curso do Hoju, o HGA e tudo mais”.... por que é um

curso  interdisciplinar,  então,  tipo  assim,  é… Não significa  que,  vamos  dizer,  que  aquele

período x vai ficar literalmente preso ali, né? Tipo assim, as discussões acabam tendo abertura

para… Por que, inclusive, é esse passado que nos molda agora, né?

[V] - Sim, sim, sim. Isso, isso, isso. Sim, exatamente. E também, assim, há também essa, é…

as possibilidades, elas precisam ser sempre, consideradas, né? E nessas considerações, a gente

refletir  sobre elas.  Outra coisa,  e… hoje,  eu tenho refletido sobre isso,  junto,  né,  com as

meninas, no sentido de que a gente não pode fechar os olhos que há uma moda afrocentrada,

que muitas pessoas estudam a África, estudam temas, né, que nos são interessantes. E são

interessantes no sentido de, é… trazer conhecimento sobre um determinado fato. Mas nem

todas essas pessoas, elas têm uma pesquisa, e... fora do padrão europeu.

[A] - Acaba ficando um pouco do mais do mesmo, né?

[V] - Isso. Entendeu? Assim, o autor, que pode ser até um autor africano, mas ele pode ter

uma  vibe eurocêntrica.  Então,  será que é interessante a gente pode trazer  esse autor  para

discutir?

[A] - E é também, trazer, e se trouxer, problematizar.

[V] - Problematizar, isso, isso! É como nós falamos numa reunião que nós tivemos na sexta

feira. É… é que a gente não quer que o que eu fale seja verdade absoluta, que Kaká fale…

Sabe? Eu quero que vocês, em sala de aula, possam trazer uma outra coisa, e a gente discutir.

Mas, eu não preciso te atacar! Né? Eu quero: “Ah você quer somar?”,  “Não, eu fiz uma

leitura…” ou “Olha, hoje, esse texto aqui desse fulano já está sendo contestado por esse outro

aqui que está trazendo dados mais atuais…”Que bom! Não é? Mas não é… Isso a gente tem
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visto, sendo construído de uma outra forma, em outras experiências, né?, como é o caso do

IPAM. Que hoje eu tenho pessoas, alunos, né?, que fizeram parte, que chegaram assim, sem

entender…  nada  do  projeto,  nem  tavam  entendendo  que  era  necessário  ter  o...,  que  o

importante, nesse processo era o projeto. E aí, no final, ela falar assim pra mim: “olha, eu

entreguei  meu  projeto,  entendendo  que  eu  preciso  melhorar  metodologia”.  Ela  entende,

ninguém precisou dizer pra ela. “Mas eu entreguei porque o meu objetivo era entregar. E eu

sei que eu construí bem, mas preciso melhorar nesse ponto.  Mas, assim, ele é só um pré

projeto. Isso, eu preciso… eu sei que, passando, sendo aceita, eu posso melhorar com meu

orientador.” Bom, isso aí eu falei “Parabéns”, e ela falou “Mas porque? Eu não passei ainda”.

E eu falei : “Mas você se tornou dona do seu texto”.

[A] - Isso, essa autonomia, né? Não é simplesmente um projeto autônomo. Uma coisa que eu

gosto do Hoju, que o Hoju é que ele não é simplesmente um projeto autônomo, mas que traz

essa coisa da autonomia, né, ensina! Eu era muito insegura com tudo, com tudo assim... antes

de fazer o pré cefet,  sabe? De conseguir pegar e escrever e falar… e dizer que eu posso

escrever alguma coisa, sabe? Enfim, ser dona do seu texto, né? Vamos lá!

[V] - É isso. Aí você me perguntou também, qual é a pessoa, né,  como se deu isso… né?

Então, assim, essa, e… minha autonomia, não sei se foi bem uma pergunta que cê falou assim,

eu falei da Kaká, né?… E aí eu não posso dei, não posso… apesar de não estar mais no

instituto, a Marina, Marina Miranda, né? O Jorge, Jorge Nascimento, o Eddie, o Eddie Black,

a Tuane, Tuane Queiroz… E... Pra mim foram muito importantes, nesse acolhimento, né, de

falar assim “Irmã, tamo juntos, vão embora!”. São pessoas… generosas de escutar, sentar. Aí

a  gente  vai  tomar  uma cerveja  e  você  aproveita  esse  momento,  de eu  ter  uma dúvida  e

conversar, né? Tuane me ensinou muito a aprender o google, o drive do google… E outras

coisas, pela forma, né? É você observar, né? Não é só alguém “Olha, Verônica, você tem que

ser assim “, não! Você, né, nesse encontro, o seu olhar é chamado para você perceber coisas,

que antes você não percebia. Lugares, a rua que é, talvez interessante de se considerar. Você

não considerava… Sempre ter a possibilidade de você poder discordar… 

[A] - Você vai crescendo com esse processo, né?

[V] - É um processo espiral ascendente, né? Então… são pessoas que… Esse encontro no

Hoju,  com o Hoju e  no Hoju,  me possibilitou  encontrar  esses  irmãos,  né,  essas  pessoas.

Alunos,  você…  né?  Eu  lembro  de  uma  vez… que  você  foi  analisando  algo  sobre  uma
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determinada aula e falando… e aí o irmão do lado, assim, e eu falei “Calma, ela é assim

mesmo, ela vai crescer e a gente vai perceber o que ela tem a dizer”.

[A] - Risos. Um dia eu chego lá !

[V] - Mas você chega! E… eu falei “Cara, é só o jeito que ela tem de falar!”. E... exercitar o

ouvido, exercitar o ouvido para o outro. (...) É isso, o ouvido. E as vezes, eu sou uma pessoa,

que  pode não parecer,  mas  eu  sou extremamente  acelerada.  Eu posso  tá  aqui  mas  eu  tô

pensando … (...) Eu hoje acordei pensando lááá…. Eu tenho um exercício, pessoal, de pensar

“ por que eu tenho que pensar nisso agora?”. Diz que é a síndrome do macaco… O hindu diz

que é  a  síndrome do macaco saltitante.  É isso mesmo! Enfim,  então  eu  tenho feito  esse

exercício, né? De… por que eu preciso pensar isso agora? E às vezes eu tô, assim, numa

correria lá, né, quando a gente tem algum evento, que nós somos poucas, né? Tem pessoas

acham que o Hoju são 800 pessoas! É! Somando os alunos né? Mas a equipe mesmo,  é

pequena.  Então,  enquanto  uma  irmã  ta  desenvolvendo  alguma  coisa,  às  vezes  eu  tô

desenrolando alguma coisa com a administração do local, aí é o almoço que vai chegar, né? E

nós vamos interagindo… Aí às vezes é um aluno que vem, às vezes é um outro curso, às vezes

é uma pessoa que está conhecendo o local,  e vem perguntar,  “ah queria saber o que está

acontecendo aqui? “, aí você vai parar, explicar e eu tô… Mas, … E às vezes vem um aluno,

no meio disso, e quer trocar algo dele, né? Não da parte técnica, pedagógica, mas ou é da

parte técnica  e que descamba num outro... na área que constitui aquela pessoa. Né? E aí eu

não posso dizer assim “espera um pouquinho” e não ouvi-lo. Eu posso não ter nem o que lhe

dizer, mas eu acho que eu posso ouvi-lo, né? Segurar a mão dele e dizer, né, “tamo junto aí”,

né?

[A] - Isso é muito em termos, eu vou até dizer à grosso modo, né? Uma forma de método

pedagógica, vamos dizer assim, né?

[V] - Sim, sim. É, é. Isso é matriarcado! 

[A] - É o matriarcado. É… metodologia pedagógica do matriarcado, né?...  Construção de

material! Eu não fiz o HGA, né? Mas nos outros cursos, vocês davam os textos, faziam vídeo.

E… o Fausto e o Victor tinham feito aquele, uma apostilazinha, sobre produção de texto.

Como se dá a produção de materiais mesmo para auxílio dos alunos do HGA? 

[V] -  O HGA, o que acontece, ele, ele tem um material já produzido. Né? Já pronto! Que…

é... São os slides, os textos do HGA e outras experiências também que acabam sendo pensadas

naquele módulo e ou com aquele grupo. É… Por exemplo, porque a imagem? (...) Se pauta na



93

questão  cognitiva  de  você  se  reconhecer…  né?  Nós  sermos,  o  afro  descendente,  né,  o

africano, ele tem essa percepção imagética, que é muito forte, né? É… essa questão, então, há

essa produção. E que é difícil! Por exemplo, até o ano passado, muito dessas representações aí

que se tem do homem original africano, que a… Você vê que tem traços... europeus! Daí que

foi  feito  uma  construção  dentro  de  você…  aproximar  essas  representações  dos  traços

negróides, né? Se não, não adianta, né? Você tá mascarando, de novo, um fato! Não tem como

negar que a humanidade se constituiu ali, naquela localidade. E aí é muito, nessa construção

de material é muito importante essa… esse diálogo com as outras ciências, né? Como você

viu no curso de matriarcado, uma das aulas foi a Juliana Barbosa. Num é? Que aí através

daquilo, aí eu te falo a percepção. Ela tinha um plano, um roteiro de trabalho, né? Que às

vezes o professor me apresenta, né? Eu digo as vezes, por que…é, às vezes ele fala a mais,

né? Justo! E aí eu vou fazendo as anotações. Ela apresentou um arcabouço, mas ela estava

aberta para perceber, e essa percepção não é só para quem está ali no papel de discente, é no

docente também, né? De perceber qual é o manancial, agora veio um outro conceito aqui na

minha cabeça, é…. de pessoas, né, que ele tem ali, pra ele puxar algo. E aí, o que que ela fez?,

ela percebeu, que nós tínhamos ali iyalorixás. Aí ela foi buscar através daquela dinâmica que

ela tinha construído, de trazer a sua plantinha (...) e aí veio todo o conhecimento da Iya Nádia

de Omulu, quando ela fala que não poderia, que se alguém chegar ali, pelo pai dela, ela não

pode  deixar  alguém sem auxílio.  Né?  Aí  ela  vai  falar  da  transmutação  da  folha.  Isso  é

biointeração. Mas a Juju podia simplesmente seguir lá o plano, você falar da sua plantinha. E

acabou-se. Né?

[A] - Ah tem a questão também da tradução, né? Eu lembro, eu não sei, a kaká comentou uma

vez comigo. É… tradução de textos que é difícil chegar aqui em português, né? Daí é um

trabalho...

[V] - Sim, sim, sim. Sim. É um corre, não é nem um trabalho. Risos

[A] - Mas esses textos eles servem justamente, também, pra alicerçar os cursos, né?

[V] - Sim, sim. Aí entra em alguns momentos como a bibliografia complementar, né? Até

agora tem entrado assim. Ou a gente difunde mesmo! Sabe? Não tá ali, no coisa, mas fala

assim “ gente, ó tem esse pedaço aqui que a gente conseguiu e...!” Vai… Tem isso também.

Esse compartilhamento de informação, pra que ela se transmute, se não… não dá!

[A] - (...) Acho que você já falou isso. Quais os pilares suleadores do curso? E… como o

curso funciona, né? 
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[V] - Ah, foi isso que eu falei. É…

[A] - Foi exatamente isso que você acabou de falar. Você tem uma ideia de, em média, né,

quantos alunos já passaram no curso, quantos que já terminaram…

[V] - Olha, nós tivemos.... É… não. Por que, o que acontece? Desde que o curso começou, a

gente, o Hoju, ele se institui, ele é, foi … é, foi... (...) Ele tem um marco inicial, né, e de

documental e tudo, tem seu CNPJ, como uma instituição, como curso e tal. Mas a parte, como

eu te falei, a parte administrativa, como nós somos poucos, ela veio mudando. E às vezes

muita gente era voluntário, né, aí fazia e tal. Agora, do ano passado pra cá, nós tivemos a

Flávia, que era do jurídico também. E agora a gente ta com a Mona. Então, é… a Mona tá

procurando reorganizar todos esses dados, né, para que a gente tenha uma coisa mais próxima,

[A] - Um registro, né?

[V]  -  ...  uma  coisa  mais  precisa.  O  registro  tá  mas  não  tá,  não  posso  te  dar  aqui

aleatoriamente. Até por que eu não estava acompanhando isso. Isso é do setor administrativo.

(...)

[A] - Agora são coisas bem mais pontuais, né? (...) Mas, então, tipo assim, tem um número de

pessoas que já fez todos os módulos?

[V] - Não, não. Muita gente deixa. É porque o que interessou, na construção era isso... Aí,

aparece um outro corre… E… A gente teve alunos assim.

[A] - Entendi. É... O perfil, majoritariamente, assim, dessas pessoas. Acredito que seja o perfil

que vocês priorizam, né? Negros,  também tem a questão do endereço, que vocês sempre

falam, do IDH, né? (...) E aí, mais pra confirmar né? Mas por questão de burocracia. Esse é o

perfil desses alunos, né?

[V] - Você diz assim lugar que mora... Isso tem mudado bastante. Isso…. E também há um

ponto que a gente tem visto. Não é questão de afro-descendente, não. É afro-pindorâmico.

Isso a  gente  reintera,  sempre.  É  necessário.  Em todos os  cursos,  são   prioritários.   É… a

maioria paga. E a gente tem refletido e conversado entre si, que a gente tem entendido, né...

Olha, isso nós já entendiamos, e dai até a… a proposta tanto do instituto e também do curso,

né,  em  particular  esse,  que  a  gente  tá  falando,  que  é  um  lugar  de  disputa.  Trazer  esse

conhecimento é fortalecer pra disputa. Então, a gente não vai dar o ouro pro inimigo. Nesse

sentido! Então, se você, no curso de um preparatório, você recebe até uma minoria que é da

pele menos melaninada, você tá entregando uma tecnologia para que ele dispute com um

irmão. Isso já fizeram com a gente, e a gente saiu em desvantagem. Não que você não vai
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encontrar uma pessoa, não que a gente não vai ter um professor que... E aí vem a questão, que

entra, que eu acho que a gente já falou um pouco... por alto, quando a gente discute o autor.

Né? Ou a gente… vem um nome pra gente, ou eu recebo o contato de um professor que

conheceu… Eu quero saber, sobre se ele é… branco. Eu quero saber. Eu preciso conhecer ter

mais informações sobre essa pessoa, no sentido de ... Quais são, quais as ideologias dela, né?

Ela se aproxima? Nós tivemos… O Victor, o Fausto.. Mas você vê que eles estavam ali pra

munir vocês, né? Eles tem esse compromisso.

[A] - Kaká até fez uma piadinha. Falou, acho que ela falou que era dívida histórica.

[V] - É, exatamente. Mas eu vi assim, o Victor esse ano se afastou do IPHAM, por que ele ta

defendendo a tese dele de doutorado, né? E precisava cumprir…. Mas se colocou disponível.

O material que ele construiu nesse um ano de IPHAM, ele gentilmente cedeu…. Para que nós

pudéssemos  usar.  Eu  soube,  pelos  alunos  mesmo  que  entraram em contato  com ele,  ele

atendeu de…. Ele não falou “ olha, gente, eu tô afastado”. Ele atendeu todos, chegaram…

sabe?

[A] - Ele é sempre muito prestativo, né?

[V]  -  É… Então,  são  pessoas  que  podem contribuir.  Agora,  por  que  esse  cuidado?  Nós

sabemos pela linha de trabalho, metodológica e pedagógica que é a questão da blindagem

cognitiva… que algumas situações, falas, expressões, elas acionam, na nossa população - tô

falando da minha população, quem quiser que fale da sua, né?!  A minha … - as nossas dores

e os nosso blindamentos para um determinado assunto. E é por isso que a gente precisa cuidar.

Né? Eu não posso, tem ... por exemplo, um professor né… que seja como nós e traz esses

traços, como eu trouxe um dia, eu tive minhas irmãs que me deram um toque e falou assim: “

não , verônica, não é assim que a gente fala aqui”  (...) Então, assim, como eu tive, então

cabe ... quer dizer, cabe né,  é nosso papel nessa perspectiva matriarcal, nessa escolha de se

relacionar, você problematizar. Mas irmã, você vê dessa forma? Você já entrou em contato

com essa literatura aqui? O que você gos… ta querendo dizer com isso?

[A]  -  Então,  assim,  a  grande  maioria  dos  alunos,  né,  tal  como dos  professores,  né?  São

pessoas assim que tem um alinhamento ideológico semelhante, né…

[V] - Sim, é necessário. Ou que esteja disposto a ter.

[A] - Isso, exatamente, a questão da disponibilidade, né? É… idade, faixa de idade, mais ou

menos, é sempre pessoas mais …
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[V] - Normalmente, a gente bota (...) Dependendo, nem vou dizer dependendo do curso, mas

normalmente  a  gente  pauta  maior  de  16  anos.  Normalmente,  é  nesse  sentido.  Mas  por

exemplo, o HGA, você não precisa ter nível superior que aí você pode assistir como ouvinte.

Agora a gente, de um ano pra cá, a gente instituiu isso. Ou você pode se inscrever no que se

organizou como mini curso ou seminário… Que aí é avulso.  É uma forma também disso

chegar, se não você tá restringindo. “Ah por que eu não tenho faculdade ainda!”. Esse agora

que a gente ta abrindo, ta retomando … É… Não precisa ter faculdade! “Ah, mas não é pra

escrever um …” ou “Vocês não vão favorecer ou incentivar a produção de um artigo?” E

precisa ter graduação pra escrever um artigo acadêmico? Tem que ter isso? Se tiver, me avisa,

que eu… não to sabendo! Ou você quer escrever um poema sobre isso, ou você quer escrever

uma  peça  de  teatro… Ou você  quer  refletir  sobre  as  suas  memórias  e  registrá-las.  Para

escrever, (...) O que é importante para você escrever? Você precisa ter graduação? São essas

colocações que a gente vem se fazendo...

[A] -  Mas acaba que as pessoas com graduação,  acabam procurando,  né? Justamente por

que… se a pessoa não chega e pergunta, ela acaba se afastando, né?

[V] - Sim, mas aí cabe a gente, como diz a kaka, fazer uma outra divulgação. Rever isso… E

talvez,  e...  repensar essa trajetória dessa instituição.  A trajetória no sentido,  assim,  de ...a

quem essa instituição está chegando? Nós tivemos uma experiência no Ifa, inglês cultural, que

uma aluna que levou a mãe… Pra assistir, a mãe tava de férias, ela é, a menina acho que é

formada em (...) Letras, isso! E aí levou a mãe, a mãe dela é...acho que é… trabalha como

auxiliar de serviços gerais, e levou a mãe pra aula de inglês pra ela ter contato com pessoas

pretas iguais a ela, entendeu? É isso que a gente precisa fazer! (...) Ou através desse contato

que você, o discente tem, né, com essas experiências de educação. A gente tem a veia cultural

e coletiva do afroincul. Então, por exemplo, você, sua mãe… aí você convida sua mãe pra

assistir uma peça como a do Lima Barreto, ou vai assistir A cosmogonia africana. (...) Então,

assim, são esses olhares, né, que a gente precisa é...  ter. Quando a gente fala de coletivo,

também... É… esse coletivo, ele precisa acontecer, de fato,  que é o coletivo dentro da nossa

casa.  É  a  sua  mãe,  que  talvez  não  tenha  tido  a  oportunidade.  Ou,  ela  se  toliu  dessa

oportunidade. Né? É, a gente refazer a nossa fala dentro desse primeiro quilombo.

[A] - Sim. Quilombismo é uma chave, né? É importantíssimo, sempre…. sempre traduz muita

coisa, né?

[V] - É!
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[A] - Sobre a escolha de professores, a seleção de professores. Na verdade, eu botei seleção

mas eu acredito que seja, inclusive, é... um pouco difícil de encontrar, né?

[V] - Olha, é ultimamente, assim , né. E…  aquela coisa coisa que às vezes, Kaká chega pra

mim e fala : “NEGA!!! Nós estamos indo pelo lugar certo!” Por que é por esse corre que a

gente tem, né, e aí vem se disciplinado o olhar… As pessoas, elas vêm…  aí a gente, numa

conversa, você... a gente se identifica e aí, a gente fazemos o convite, né? E… Ah, é, agora

aconteceu, a Laviny também estava pesquisando, aí encontrou um rapaz, entrou em contato

com ele, ele se disponibilizou, né? De ajudar… E… é voltar o olhar para a nossa comunidade.

“Ah, mas se o cara...“ E, também assim, e…  quebrar o paradigmas… os nossos paradigmas

em relação aos professores, né? Tipo “ah, é um curso de história”, “ah mas não tem ninguém

na história que estude isso”. Mas ele não precisa ser da história para falar sobre arte africana.

Ou  falar  aquele  período  lá.  Aí  você  vai  construir  isso  no  diálogo  com  ele!  (...)  Não

necessariamente o cara…  E ela (Naiara de Paula/Uerj), mas ela, “mas ela!, ó terrível…”, ela

tem ainda os títulos acadêmicos, que ela é doutoranda. Mas tem muita gente que não é! E tem

aquele saber! Como foi o curso, uma das aulas de medicina africana que foi feita lá no… na

horta da Iara, lá ali no conjunto “Minha casa, minha vida” no Estácio. Que a mulher, ela é

indígena, né? E ela fez uma horta comunitária lá. E a gente teve a aula de terceiro encontro de

medicina africana com ela! E ela não tem, não tem… não recebeu! O Nego Bispo...o Nego

Bispo não tinha… é  Doutor Honoris Causa ... Parece que recebeu o título a pouco tempo…

Mas ele é...

[A] - O Arthur mesmo!

[V] - O Arthur! (...) Entendeu? E aí? O cara que se dispõe a construir aquele roteiro…  né?

Por que é um roteiro, do ponto de vista…. é um guiamento! E aí ele se dispõe a pesquisar…

e… É… apresentar... Não só a pesquisar! Nem só falar pra você sobre. Ele se dispõe a fazer as

interligações de você e aquele ambiente, né? (...)

[A] - Quais resultados esperam ver nos alunos após cada módulo? Eu acho que é muito a

coisa  da  autonomia!  Quais  as  perspectivas  futuras  em  relação  ao  curso?  Quais  pontos

negativos e positivos que pretendem aprimorar? 

[V] - Bom, assim, falando numa boa, eu acho que nada. Está tudo maravilhoso! Risos. Mas

assim, eu acho que nós estamos indo no caminho certo! Até por que nós somos mulheres que

nos propomos a esse desafio.  Quando você se propõe à um desafio, é… só você ter essa



98

perspectiva  é  que  você  aberta  a  construir.  Então,  se  você  pode  entender  isso  como  um

aprimoramento, é. E a gente vê isso... 

[A] - Constante aprimoramento, né?

[V] - ...É, é. Pra nossa tradição, Alice, é importante você aprender isso! … Né? E... A vida, ela

é uma eterna permanência. E isso é um eterno aprimoramento. “LÓÓOGICO!”, como diz

Kaká, que ela fala  “LÓÓGICOO”, num é assim, né? Que, e… a gente, isso está presente em

nós… e assim, até me perdi no que eu ia falar… Que a gente tem uma finitude, mas na nossa

tradição também, essa finitude é nesse espaço! A gente se transmuta de novo através dessa

terra, que é o nosso reino sagrado, né? Pra que a gente alcance uma outra perspectiva que aí,

só… Eles é que vão poder lhe dizer!

[A] - Isso me lembrou também  a questão do espaço, dos espaços, em que as aulas acontecem.

E o curso de matriarcado, por exemplo, eu não sei onde que estão acontecendo as aulas do

HGA. Mas o curso do matriarcado, ele… foi no Museu de Escravidão e Liberdade, né? Que,

justamente pensando o que, que é ali  aquela região da Pequena África, né? Eu acho que…

acho que isso é importante também, inclusive, ainda que muitos não vejam dessa forma, como

método pedagógico, né? Tipo assim, é, é… tem um propósito de se estar ali, né? Que vai

muito além do que essa ciência e essa cosmovisão ocidental, é…  poderiam….

[V] - Tentar explicar, como Marina dizia, “não dá conta!” Não dá conta! É como você querer

que eu explique essa experiência em duas palavras, não dá conta! Não dá conta!

[A] - Ainda mais que esse nosso idioma é muito limitado, né?

[V] - É, não dá conta mesmo … E aí, sabe por que? E… nós somos muita potência! Nós

somos muita potência!(...)

[A] - As perspectivas futuras com relação ao curso, aquela questão com a Universidade de

Ibadan (Ibadan University) e com... o certificado de pós-graduação. Na verdade, eu lembro de

vocês conversando sobre isso ano passado, mas eu queria até entender melhor e saber até o

que eu posso falar sobre, né? Até onde… (...) Desculpa, rapidinho, com relação ao HGA, né?

Como é… essa aproximação do Hoju, é…. vai afetar especificamente o HGA, pensar mais

nele, né? Se não também, acho que vai ficar um negócio muito geral, né?

[V]  -  É,  assim,  é  por  isso  que  eu,  até  parei  pra… Em relação  ao  HGA,  o  que  a  gente

deslumbra nesse momento, ou vem deslumbrando e vamos também sempre pensando nisso,

né? É importante você trazer essa perspectiva, e... de… não de ensino, mas irmãos africanos,

né?, que possam trazer esses estudos pra cá e fazer com que nós possamos ir lá também. E
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nada melhor do que você fazer um vínculo com uma instituição de lá, e vice versa, né? Essa

perspectiva é da gente criar um canal acadêmico para fortalecer as pesquisas no continente e

aqui também.

[A] - E o HGA que é justamente o…

[V] - Sim, é o referencial. Seria o mote. Mas, a gente não pode deixar também de… por que

assim, apesar de você tá tratando aqui, né, eu sei que você o objeto da sua pesquisa é o HGA,

o  Hoju  é  esse  todo.  E  uma  ação  ela  não  fica  isolada,  ou  melhor,  não  isola  as  outras

experiências… Né? Por  que  se a  gente tem o afroincul,  é  um programa de formação de

platéia, é. Mas, quem sabe a gente direcionar alguma coisa nessa parceria? Né? É, no caso,

tem o medicina tradicional africana, né, quando a gente fala de cultura, educação e arte. Você

tem que lembrar que as experiências, matrizes do continente, não tô falando “ah, não, que a

África não foi colonizada”, não é isso! A gente tem países, que têm traços marcantes, mas nós

temos  países  também  que,  que  configuram  como  presente  na  sua  vida,  é…  unir  essas

perspectivas,  a  cultural,  educacional  e  a  vivencial  cotidiana.  Isso  faz  parte  da  nossa

constituição. Entendeu?  Então, por que não trazer isso para que a gente aprenda, né, e… com

a prática, né, com quem vem vivenciando isso como a gente faz aqui?!

[A] - Um diálogo e um fortalecimento, né?

[V] - Sim, diálogo e fortalecimento. Exatamente.

[A]  -  E  aí…  Mas  com  relação  por  exemplo  a  certificado  essas  coisas,  as  certificações

continuam sendo feitas por aqui, né?

[V] - Sim. Por aqui,  por aqui.  Nós entramos também com um processo no MEC, né? Aí

estamos,  é…  já  fechamos  o  processo  e  aguardando  o  feedback  deles.  Tá  tendo  umas

mudanças lá, também, aí…

[A] - Mas aí quando… o certificado do HGA, de cada módulo, é...  curso de extensão, aí

assinado pelo CNPJ do Hoju e tudo mais, não é? E aí, eu lembro da Kaká comentando sobre

juntar os módulos e formar uma pós, como é que é isso?

[V] - Sim, então, toda essa experiência...ela… Quando a gente registrou no MEC, a gente

registra como pós, tá?, a gente tá registrando ele como pós.

[A] - Ah sim, perfeito. E aí, com a aceitação do MEC, os módulos reunidos já configuram pós

lato sensu / stricto sensu?

[V] - A gente, a princípio, a gente tem que ir um degrau de cada vez né?

[A] - Lato sensu!
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[V] - Seria lato sensu, que aí mestrado já é uma outra configuração.

[A] - Sim, sim. Eu acho isso meio óbvio mas eu acho bom tem gravado. (...) O curso aborda

acerca da história e cultura afro-brasileira também, certo? E em que módulo isso aparece?

[V] - Uhum, sim. Não, é, pera aí. Como é que é a pergunta?

[A] - É por que é história geral da África mas também, afro-brasileira, certo? E...

[V] - Olha, essa é uma boa pergunta, assim, que , é… como na minha cabeça é uma coisa que

é a mesma coisa… Fica difícil! Não! Em determinado momento… Não é bem assim, né?

[A] - Somos uma continuação, né?

[V] - Exato! Então, assim, quando vo... acaba, o professor… (...) É.. Você vai trazer essas

experiências. Né? E aí quando a gente tem aquele conceito da Marimba Ani do asili, né? 

Você reconhece modos de você vestir, de você...  dialogar, daquela… dessa experiência do

continente que você ainda, é… sem saber, você vai tendo essas relações aqui.

[A] - Eu acho que assim, é por que... No meu curso mesmo, isso é muito dividido, né? Vamos

dizer  assim...  Mas,  a  partir...  essa  pergunta  se  esvai  quando  você  entende,  de  que  a

perspectiva,  ou melhor,  talvez até  a  cosmopercepção,  né,  do Hoju é  de que  somos todos

africanos, né? Somos africanos diaspóricos e não um  resultado de uma escravidão, né?

[V] - Exato. Isso aí você já respondeu sua pergunta. Você já tem essa percepção. É como eu te

falei, eu não consigo entender... pensar o curso de História Geral da África  e aí depois a gente

vai falar de uma afrobrasilidade...

[A] - Não existe.

[V] - Pra mim. Né? Não, olha só, quem sou eu, né? (...) “Não que isso existe e tal!” Mas é, o

que, e… quando hoje eu como angu, né? Quando hoje eu utilizo as minhas cores, né, quando

hoje eu vou ao terreiro de candomblé, né? E aí eu acho isso muito importante, é… da gente

fala como religião aqui, mas é um espaço de memória ancestral. Não tá dividido! Não é, não

é… Eu fui da Igreja Católica também, e... fui… estudei um pouco da teoria da libertação,

entendeu?,  fui  fã…  sou  fã  do  Leonardo  Boff.  Foram  leituras  importantes  na  minha

adolescência, né? Mas, era um lugar que eu ia dia de domingo. Né? Aquela coisa, cê segue e

tal… E… eu vou, ia lá na missa, ia a tarde para a paróquia… e vivia aquela vida paroquial. Lá

mesmo a teologia da libertação, e a igreja progressista, ela trabalha com um conceito que é a

comunidade eclesial de base. Já ouviu falar isso? A CEB? A CEB é um lugar que você tem

que retornar para se reabastecer. Isso é um terreiro! (...) É um espaço ancestral. Então, tudo

deriva de lá. Mas só que hoje eu compreendo que esse terreiro, ele está comigo, ele está aqui,
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ele é aqui. E na igreja, não, eu aprendi lá que eu podia ser militante da pastoral da juventude,

mas em algum momento eu ia lá para discutir teoricamente, sabe? Então… é… mas não é o

terreiro?!  Mas e  o terreiro,  ele  é mais do que isso.  Por que o terreiro,  ele  guardou  essa

memória, que veio de lá. Que ficou aqui, escravizada durante duzentos, trezentos anos mas

em algum momento lá… no sapatinho, eu tive o meu momento, o meu espaço de educação

que alguém pensou assim “a gente tem que preservar isso. Por que a gente é muito mais do

que tão querendo fazer com que a gente se compreenda aqui”, que a gente é bicho, que a

gente não tem alma… Não! A gente é mais!

[A] - Não, e,  assim, eu acho que a grande problemática disso tudo é que as pessoas não

entendem, muitas pessoas não entendem (...) por que quando a pessoa não consegue partir da

ideia  de que ele  é  africano,  ele  não consegue,  ele  passa a  ver diferença entre  essas  duas

questões né? Entre África e Afro-Brasil, né? E aí... Enfim, né?

[V] - Sim. Entendeu? Então, não tem como assim, eu falar  “ah, não, não, é que no módulo

tal, a gente se preocupa com…” Sabe? Não tem como a gente não se preocupar, o HGA, ele…

ele é uma experiência constituída por que o Hoju se preocupa com esses afro-descendentes

em diáspora. E pra que a gente se fortaleça e a gente rompa com toda essa lógica, a gente

precisa conhecer a nossa tradição, a gente precisa re… é, conhecer a nossa humanidade. E

essa, essa  humanidade se trás através dessas ciências. Não é porque “Ah, a gente vem de lá,

não!”  Não!  Essa  civilização  africana,  que  se  constituiu  em  diferentes  áreas  daquele

continente, né, ela construiu um manancial teórico, tecnológico… E… eu li a pouco, a pouco

não, tô lendo, e... o HGA 1, tô lendo o HGA 1 não, eu li um, uma… (...) sobre o resumo

tombo 1 do HGA. (...) “ Em suma, a fala é um processo dialético entre a biologia, as técnicas

e  o espírito.  Mas  dependem da  mediação do grupo”.  (...)  Olha  a  coletividade!  “Sem um

parceiro a lhe fazer eco, sem um interlocutor, o homem teria permanecido mudo.” Ele, é…

Nesse...o resumo, todos os resumos dos tombos, eles te dão uma linha do capítulo, e esse é o

da pré-história. Então, ele fala do grupamento, do desenvolvimento biológico, da questão da

geografia, da geologia, por que o continente foi propício ao desenvolvimento da raça humana,

das espécies, né, vamos dizer assim. (...) “Reciprocamente, porém, a fala é uma aquisição tão

preciosa, que nas representações mágicas  ou cosmogônicas africanas, lhe é reconhecido um

poder sobre as coisas. O verbo é um criador. A palavra também é o condutor do progresso”.

[A] - Um conhecimento que a gente tem aqui desde sempre. Vó diz isso sempre.
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[V]  -  Num  é?  Palavra  tem  poder!  Aí  alguém  fala  assim:  “Não,  os  africanos,  não  tem

humanidade por que eles são orais!” Isso é um texto do Ki-zerbo! (...) É a conclusão do…,

olha “Da natureza bruta à humanidade liberada… Quer mais?

[A] - Excelente! Outra questão que eu,  é mais assim… por que não tem muito como falar

disso sem falar dessa lei, que é a lei 10.639. E aí,  até eu vou ler aqui pra lembrar mais ou

menos como eu vou perguntar isso. A lei serviu de base?

[V] - Não, a lei é após, né? Assim, ela é de 2003, né? Não, (...) eu tô falando besteira aqui.

Não, faz, lê aí primeiro, depois que eu já me confundi aqui…

[A]- A lei serviu de base? E as diretrizes, as Diretrizes Curriculares Nacionais de Ensino de

História  da  África  e  Cultura  Afro-Brasileira,  que  é  de  2004,  elas…  e…  ajudaram  na

elaboração do curso? E… teriam sugestões para aplicar na lei? A lei foi de fato foi essencial

pro curso ou ela é um instrumento de legitimação do curso? O curso existiria sem essa lei?

[V] - Independente da lei, o curso existiria. Porque esse curso é uma necessidade colhida das

experiências cotidianas, né? Dessa necessidade que nós temos de dizer “nós somos”. Eu acho

que independente da lei, ele existiria. Agora, se a gente vive, num espaço tempo, e… em que é

necessário a gente adequar, a lei se adequa. E de uma... É uma ferramenta, para… legitimar,

e... essa experiência.

[A] - Pro estado, né? No caso.

[V] - É, digamos. Né? E também de fortalecer e reconhecer essa lei. De que é importante. É

necessário.  “Ah, pode ter  coisas…” Eu acho que assim, no… no debate,  cê sabe que nós

promovemos  um  encontro  do  Julio  Tavares…  Quer  dizer,  promovemos  assim,  (...)  um

encontro formal, né? Que foi o Trauma que teve no CEFET, a palestra sobre o trauma… da

blindagem cognitiva.  Então,  nesse encontro,  teve uma palestra,  teve uma pergunta de um

participante  falando se a lei, é… seria, essa lei, seria um instrumento contra a blindagem.

Não. 

[A] - Definitivamente não.

[V] - Não é. A blindagem ela aborda muito mais (...) entendeu? Não é! A gente não pode

reduzir  o  que  é,  é…  essa...o  que  é,  é…  esse  desafio  de  romper  com  a  blindagem  no

reconhecimento de uma lei, dessa lei

[A] - Uma lei que inclusive é mal implementada, né?

[V] - Entendeu? A gente não pode dar essa, toda essa responsabilidade à lei. Mas a gente pode

com a blindagem, a desblindagem, e…  com essas outras frentes de reconhe… de entender o



103

que é isso e propor estratégias. A gente fortalecer essa experiência, pra legitima… Se é isso,

então a gente precisa. Mas acho que a gente não pode minimizar. Ah, o curso! O curso não, o

curso  eu tenho muita… muito, é… escurecimento que ele aconteceria por que é ancestral.

[A] - Sim, sim. Essa, essa pergunta eu já sabia a resposta, mas… Eu acho importante pensar

também é… de que vale essa lei, né? Essa questão que tu falou. Valorizar a lei,  e… uma

ferramenta, e… mas também, por exemplo, as diretrizes, né?, que li… limitam, não, né? Que

colocam conteúdos, que devem ser colocados, se vocês usam esses conteúdos de base, assim,

pra coisa… Eu acredito que  vocês vão além, né? Muito além do que o que tá proposta ali,

certo?

[V] - Sim, porque, olha só, se você pensar, né. O currículo, né? E... Se a gente fosse basear no

que no currículo, nos direcionamentos e  tanana. Você fica tolido à poucas experiências. Né?

Por que,”ah,  fala  lá  que lá  nos  parâmetros  diz  que deve abordar  cultura  afro-brasileira  e

tanana”.  E?  Aí  você  vai  procurar  um referencial  teórico  básico.  O que  você  encontra,  o

parâmetro não aceita! Então, você não dá!

[A] - Uma dúvida que me veio agora, desculpa, mas, é… o HGA trata de indígenas? Ou…

[V] - Não, o HGA não. Mas, assim, se você faz uma ponte. Você não pode deixar também de

falar  também  dessas  experiências,  né?  De  cuidado…  Quando  você  fala  da  medicina

tradicional africana.

[A] - Isso…  Não, e quando você fala de experiência afro diaspórica brasileira, você não tem

como  falar,  não  falar  deles,  né?  Estão  extremamente  ligados  a  gente.  E...  teria  alguma

sugestão para aplicar a lei? Muitas, né? Ou...

[V] - Cê sabe que eu nem penso muito nisso?! E não, assim, eu acho que nesse meu papel

agora… e… dizer muitas é redundância. Eu acho que, o nosso papel, enquanto ventre gestor,

no sentido,  não administrativo,  não é  esse não,  mas no sentido de construir  e  gestar,  no

sentido de gravidez e experiência, é fazer com que, e… essas ideias se transmutem e que nós

possamos, nós assim, a sociedade, em geral, né?, as pessoas que passam pelas experiências do

Hoju, elas também tomem essas iniciativas. Mas, é… na verdade nunca,  não tinha pensado

nisso não. Mas assim, olha, uma sugestão, é a gente parar de pensar em quem vai ser… E…

que  essas  experiências  da  lei,  elas  sejam  experiências  de  sensibilização,  e…  mútua,  de

docentes e discentes, também. Por que a educação, aqui, ela é construída, numa relação só de

ida e não de transmutação. Por que...o que a gente tá tendo agora, é uma experiência de eu me

configurar também, né, através desse nosso encontro. Por que… E… quer dizer, isso é muito
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bonito no papel mas dificilmente a gente vivencia isso. (...) Eu acho até que uma história de

sensibilizar-se, sabe? É mais que teoria e prática! É de sensibilizar-se e de se transmutar-se

mesmo. Nada além disso.

[A]- Sim. E… qual, dentro desse desafio, que não é só o Hoju como o HGA, é difícil separar

isso,  né?  Mas,  dentro desse desafio,  qual  o  maior  desafio dentro  do desafio? Ou melhor

dizendo,  quais  as  partes  mais  difíceis  e  as  maiores  dificuldades  encontradas  pra...

Consolidar…

[V] - Você quer dizer… e… eu acho que as práticas, é a questão dos locais, né, que a gente

precisa, né? E isso a gente vai construindo...

[A] - Eu, na verdade é uma coisa que eu vou perguntar direito para a Kaká, mas existe uma

sede na Mangueira, né? E… nessa sede não há aulas lá dentro, né? É mais administrativo e

tudo mais, né?

[V] - Sim, sim. Não, não. A sede da Mangueira, na verdade, tá em obras, né? Ta em obras.

Eu... e… A gente tem ponto, um escritório administrativo, que ela vai conversar melhor com

você sobre isso. Eu trabalho na minha casa, né? Não tem nada assim... O Whatssap aqui e tals,

e a gente vai construindo... E, aí que mais?

[A] - Qual a maior dificuldade de funcionar um curso afrocentrado dentro desse país racista e

tudo mais?

[V] - Olha, eu acho que a maior dificuldade às vezes está na nossa, uma das dificuldades, na

nossa população. Que, é… ataca. Nós, infelizmente precisamos rever, ou melhor, infelizmente

não. Nós precisamos rever as nossas relações enquanto pessoas de pele melaninada, em que

estamos,  teoricamente,  né,  querendo  dar  visibilidade  a  essa  nossa  identidade,  mas  nós

acabamos atacando… nós mesmo. Né? E a gente não se reconhece enquanto um instrumento

ou  uma  possibilidade  dentro  dessa  grande  frente,  desse  grande  espaço  que  é  a  nossa

população, que é a nossa população, né, como um… alguém que está somando, e a gente às

vezes antagoniza. Pessoas que, às vezes, que se inscrevem ou escrevem, né, pra no sentido

chegar em sala às vezes atacar, né? Então, eu acho que enquanto nós, que estamos, digamos,

deste  lado,  de… de enfrentamento  dessa  questão estrutural,  excludente,  de sociedade… a

gente se relacionar dessa forma, é uma dificuldade para todos. (...).
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Entrevista concedida dia 06 de setembro de 2019 via vídeoconferência com fim de

pesquisa acadêmica e devidamente autorizada seu uso e transcrição.

Duração: 01:20:17

Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[E] - Érica, na posição de entrevistado.

[A] - Antes de tudo eu peço para vocês se apresentarem, para eu poder está traçando um

perfil. Nome completo, idade, titulação acadêmica, profissão…

[E] - É, eu sou Érica Portilho. Meu nome social é Kaká Portilho. Tenho 41 anos. Sou formada

na área  de  artes  e  na  área  de  gestão  (…) É...  Sou mestre  em Relações  étnicos  raciais  e

doutoranda do curso de Antropologia Social da Ibadan of University em sanduíche com o

Museu Nacional, da UFRJ. É, sou … Estou presidente do Instituto Hoju desde 2016.

[A] - Legal.. Acho que você…. Como você se apresentaria de uma forma breve, assim… Se

você tivesse que dizer quem é você? Acho que foi o que você fez, certo? Ou teria alguma

coisa, assim, a apresentar?

[E]  -  É...Sou  mulher  negra  nascida  e  criada  no  Morro  da  Mangueira  e  desenvolvo  um

trabalho de desblindagem cognitiva.

[A] - Massa. É… Você entrou no Instituto Hoju em 2016, certo?...

[E] - Não! Eu fiz parte da fundação do Instituto Hoju, e foi em 1998. (...) Minha mãe e minha

mãe de criação, né?, que foram fundadoras e eu participei da fundação. Então, meu nome tá

na fundação. A Instituição foi  reformalizada em 2012… E aí,  no ato constitucional  dessa

reformulação, eu tô como fundadora.

[A] - Ah sim. Você… Em 2016 foi quando você se tornou presidente?

[E] - Isso!

[A] - E… qual seria a relação do instituto, assim, na sua vida, né? Você meio que foi se

formando conforme o instituto foi se formando, foi uma formação… Em conjunto, né?...

[E] - É, foi orgânica. Foi uma formação orgânica por que eu comecei lá, é, adolescente. Então,

eu aprendia as coisas na escola e ensinava no, nos cursos. E… e a partir daí fui entendendo o

processo de gestão de um instituto, né? Quais eram as necessidades da comunidade, e… Fui

me  constituindo,  constituindo  a  minha  profissão  a  partir  do…  dessa  organicidade  de
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demandas, né? De necessidades sociais que iam se apresentando ao longo do, da experiência

institucional. Então, minha carreira e a instituição, elas acabam andando em paralelo.

[A] - Interessante. Quando e como que começa o instituto? Quem tem aquela ideia? Quens,

né, tem essa ideia de fazer acontecer?

[E] - Então, o Instituto ele surgiu muito organicamente também, né? Pensando… é… que as

crianças estavam ali na favela, majoritariamente negras. É… Tem, tinha aquele tempo todo

ocioso. As escolas que a gente estudava eram escolas dentro do morro ou no pé do morro,

então  se  acontecia  alguma  coisa  no  morro,  não  tinha  aula.  Então,  a  gente  tinha  muita

ociosidade e ao mesmo tempo tinha a oferta, né? O comércio do tráfico. É… E não só do

tráfico! Mas, do morro, enfim… o estelionato… Eram muitas ofertas! E a partir daí, é, a mãe

que me criou, ela criou várias crianças, ela tomava conta de muita criança… Só que ela era

analfabeta, ela só sabia escrevia o nome dela. Mas ninguém sabia disso, né? A gente não

sabia, mas ela ensinava as crianças, né, alfabetizava as crianças… E eu só fui entender que ela

era analfabeta quando eu comecei a ler…. que quem me ensinou a ler foi ela. E aí quando eu

comecei a ler, ela mandava eu ler pra ela. E um dia eu pedi para ela escrever, e pra ler uma

carta. E aí ela não conseguiu. E ela tentou, né, se mostrar, é, outras… pra não transparecer que

ela não sabia ler, então… (...) Mas ali eu entendi que ela não sabia ler, nem escrever. Que ela

só sabia escrever o nome dela. E isso foi um motivo, pra mim, de muito orgulho por que uma

mulher que não sabia nem ler nem escrever me alfabetizou! Eu aprendi a ler e a escrever antes

do que a escola pudesse me ensinar.

[A] - Como é que ela fazia?

[E] - Então, ela usava muito livro que a gente ganhava do Ibge (...) e ela, é, comprava jornal

todo dia. Então, (...) uma sentava num vaso, oura sentava no penico e ficava ali e lendo. Ela

me botava pra ler e mandava ler para ela. Então, eu tinha que ler tudo pra ela: outdoor, jornal,

revista… Ler o que estava escrito na televisão. Aí eu, juntava as letrinhas e fazia… Aí ela

falava: “não, ta errado!”,  “‘I’ com ‘a’ é o que?” Então,  ela foi… Usando também muitas

imagens. E eu fui aprendendo… Aprendendo a ler e, cada dia eu queria ler mais e lia pra ela o

tempo todo pra ela saber se tava boa a minha leitura. (...) Então, assim, era isso. Então, ela, ela

foi organicamente. Minha mãe, que me pariu, também foi organicamente. Então, a partir disso

elas  foram…  E  outras  mulheres,  né,  que  faziam parte  também  da  comunidade,  que  era

professoras…  Aí  começou,  é...,  reforço  escolar,  aí  depois  oficina  de  desenho.  Aí,  eu

desenhava,  desde pequena,  eu gostava de desenhar… E “vamos fazer  a oficina de arte!”.
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“Depois vamos dançar, vamos cantar!” E era um espaço, de lazer, de socialização. E depois

fundou a  biblioteca,  que existe  até  hoje,  na candelária.  Aí  foi  fundada a  Ong Meninas  e

Mulheres do Morro, que  também existe. E… E outras coisas foram se incorporando. Aí me

formei em moda, aí eu comecei a dar aula de… é, desenvolvendo coleção. Tinha a APERJ,

como parceira, tinha o Instituto C&A, depois a Cândido Mendes de Ipanema… E a gente foi

construindo… É, e essa construção foi importante por que a maior parte dos que são adultos

hoje, né? Seguiram o caminho de se formar em … Psicólogo, pedagogo, designer, advogados,

é…. que não era normativo na favela, né? Então, desse processo deflagrou-se várias coisas.

Então,  a  gente  tem vários  formados em áreas  distintas,  que passaram pelo  projeto  e  não

necessariamente seguiram a carreira  de moda.  Só uma seguiu a  carreira  de moda.  Que o

objeto era, era esse desbloqueio, né? Esse despertar de uma consciência que muitas vezes está

adormecida. E, nesse despertar, a gente foi construindo um desenho institucional, entendendo

quais eram as nossas necessidades, quais eram os nossos bloqueios, quais eram as nossas

dificuldades. E a gente foi desenhando, eu digo que a gente foi nascendo, a partir disso (...) É,

a partir de 1998. E aí, a partir dali a gente começa a ir para outros espaços. Em 2006, nós

estamos na Rocinha também, desenvolvendo … E sempre eram projetos que tinham a ver

com o despertar da questão profissional. Com a Rocinha, nós trabalhamos com as profissões

do carnaval, dos mestres do saber… Então, tinha sapateiro, ferreiro, marceneiro, costureira,

modelista,  é… Um desenvolvedor,  né?  Um figurinista,  um desenvolver  de  projetos.  (...)

Depois, fomos para Caxias também, trabalhamos com o pessoal do Vinte e Cinco de agosto.

Fomos para Manguinhos, Arará, Tuiuti, Barreira do Vasco. Depois para… Vila Aliança, na

Zona Oeste. E a própria Mangueira, né? Que a gente já desenvolvia, depois começamos a

atuar. Aí já, de 2012 pra frente, a gente já começou a buscar parceiros. Por que, a nossa sede

sempre  muito  reduzida  né?  Muito  mais  focada  na  questão  administrativa  e  a  gente  tinha

parceiros em todos esses lugares  para acolher e executar  os projetos.  A gente começou a

enfrentar vários problemas nos conselhos, de assistência social, o SEMAS, por que eles não

conseguiam entender que os lugares não eram nossos, né, que eram lugares parceiros. E, por

essas parcerias, a gente conseguiu diminuir custos institucionais e conseguimos manter uma

história. A gente foi se profissionalizando, entendendo as demandas que vinham e os cursos

foram sendo lançados a partir dos GAPS que a gente observava nos próprios grupos. Né? “

Ah! Esse grupo está com defasagem no inglês, pra poder conseguir um emprego melhor.”,

“Ah! Esse grupo precisa desbloquear  a cognição a  partir  da consciência  histórica.  Vamos
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botar um curso de história da África. “, “Ah! Esse grupo aqui precisa de um curso de yorubá,

para  fortalecer  o  que  ele  já  trás  da  religião  de  matriz  africana”.  Então,  as  coisas  foram

surgindo sob demanda do próprio grupo.

[A]  -  Esses  cursos  capacitadores,  né,  esses  cursos  que  você  falou  agora,  eles  continuam

existindo nessas outras regiões?

[E]  -  Então,  hoje  a  gente  só  atua  em parcerias  nas  zonas  centrais,  né?  Nas  outras,  nas

comunidades, a partir da implementação da UPP e depois da desemplantação  da UPP, a gente

começou a ter problemas com relação à acessibilidade. Na Vila Aliança, por exemplo, a gente

dava aula numa praça e aí entrava o caveirão dando tiro. E nessa praça tinha (...) o tráfico, o

caveirão entrava dando tiro e a gente ficava no meio do tiroteio. A mesma coisa acontecia em

outras comunidades. E aí a gente foi começando a entender que as pessoas que faziam parte

da instituição estavam sendo colocadas em risco, A gente tinha parceria de um pré vestibular

da Vila Kennedy, então era guerra praticamente todo dia. Então, a gente teve que se recolher

do  território  da  favela  e  buscar  uma zona  mais  central  que,  atingisse  ainda  esse  mesmo

público, mas que fosse acessível a mobilidade. Né? Perto do trem, perto do metrô, perto do

ônibus. E a gente começou a pegar parceiros na zona central. E aí, a gente começou a atuar

fora do ambiente de favela por causa dessa questão da segurança mesmo.

[A] - (...) Quais seriam os principais pilares do Hoju?

[E] - Educação, sustentabilidade e economia. Todos transversalizados pela questão da cultura,

e  o  que  o  Hoju  entende  como  cultura,  é  a  cultura  que  é  produzida  pelos  povos  afro-

pindorâmicos, né, que somos nós. Então, nós reconhecemos as outras culturas, mas a nossa

instituição, ela é atravessada por essa cultura afro-pindorâmica.

[A] - Sim, perfeito. Quais são os aspectos da instituição, do Instituto Hoju, como um todo, da

história do instituto, que você acha que seria legal destacar?

[E]  -  O  instituto  tem  como  missão  (...)  fomentar  possibilidades  de  emancipação,  né?

Entendendo que independente de ser esquerda ou direita, tudo o que tá constituído a partir

desse pensamento de nação que nós temos no Brasil não é feito por nem para nós. E a partir

daí, cria-se uma política de dependência. E essa política de dependência, paternal, né? Ela faz

com que a gente fique muito dependente dessas migalhas, e aí o negro, o pindorâmico, ele não

consegue ultrapassar uma linha de cor  (...) que é pras pessoas que tem a pele melaninada (...)

Até onde eu posso chegar por ser afro-pindorâmico, por ser negra? Onde eu posso chegar? E o

instituto  ele  propõe  ferramentas  que  deflagre  na  pessoa,  né,  que  se  desengatilhe  esse
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aprisionamento.  Então,  nós  trabalhamos  com  cognição.  Nosso  campo  de  trabalho  é  a

neurociência. É entender como que esses bloqueios cognitivos, eles atuam para nos aprisionar

em determinados lugares, para nos aprisionar nesse campo de dependência, desse ambiente

paternal.  E  aí  a  missão  da  instituição  é  criar  ferramentas  que  estimulem  o  processo

emancipatório. E aí não é só econômico, mas principalmente cognitivo. E a partir daí, no

momento  em  que,  essas  fagulhas,  elas  começam  a  se  acender  dentro  dessa  pessoa,  a

mentalidade dessa pessoa começa a se desbloquear. E aí ela começa a constituir ambientes

emancipatórios. E esses ambientes emancipatórios, eles se atrelam aos valores institucionais.

O  Instituto  tem  como  valor  o  sócio-centramento,  ou  seja,  a  coletividade.  Então,  nós

construímos em comunidade um processo de emancipação. E isso a gente aplica na própria

questão econômica institucional. A instituição se mantém sem nenhum investimento público

ou  privado.  Então,  todos  os  nossos  cursos  acontecem…  Nós  tivemos  muitos  amigos  e

parceiros, de favela também, que nasceram e cresceram junto com a gente, que já não existem

mais os projetos, por que eram dependentes de editais públicos. E a partir do momento em

que não há investimentos, essas instituições, elas deixam de existir. Então, nós criamos um

processo inverso. Nós mobilizamos a comunidade e aí, é, trabalhamos esses gatilhos, esses

gatilhos se reacendem e essa própria comunidade, ela sustentabiliza a instituição para que os

cursos aconteçam. Isso não quer  dizer  que a gente não acesse editais.  Por exemplo,  para

manter um projeto dentro do DEGASE, eu dependo de alguns investimentos e de algumas

doações. Então, a gente vai acionar isso também para a gente alcançar outras portas que não

são passíveis desse investimento comunitário AINDA. Por que a gente entende que daqui a

pouco, essas próprias pessoas vão estar voltando e dizendo “Olha, eu tenho tanto para investir

num projeto que vai ser lá no quilombo x!”. E a gente vai caminhando (...)  Mas a gente

também vive um outro tempo. A gente entende que o que a gente faz é muito pequeno diante

do passivo  que tem na sociedade, né? De todo o legado traumático que a gente tem. Mas que

precisa ser construído solidamente. E a gente anda a pequenos passos. Entendendo que é uma

construção sólida, para que essa tecnologia seja repassada para outros grupos e esses grupos

apliquem essas tecnologias.

[A] - Essa questão que você falou da administração financeira é o GMATER, ou quer dizer, é

parte do GMATER?

[E] -  Isso, a gente… Através dos estudos que a gente faz das sociedades matriarcais, a gente

faz uma sistematização do que se repete nesses sistemas. Então, são sistemas holísticos, são
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sistemas  de  troca,  são  sistemas  de  reciprocidade.  E  a  gente  organiza  esse  sistema  para

entender que,  a noção de economia pro ocidente é uma noção de que não tem para todo

mundo. E aí eu vou gerir a escassez. E gerindo a escassez, quer dizer que alguém vai ficar

sem. A noção de economia nas sociedades matriarcais é gestão da abundância. Tem para todo

mundo! Basta saber gerir para que todo mundo tenha acesso. É aquele ditado da mãe, né? É,

“quem come e guarda, faz a mesa duas vezes”. Então, a gente organiza a partir do princípio

que tem para todo mundo, como que a gente gere para que todo mundo tenha acesso. E aí a

gente redistribui  a  partir  desse sistema:  o valor  ideal  para que o curso aconteça,  o  valor

abundante para que outras pessoas também possam acessar esse curso, o valor que é possível

e nenhum valor. Eu posso não poder contribuir com nenhum valor. Mas eu necessariamente

preciso dar uma contrapartida.

[A] - (...) Esses pilares, a missão que você comentou… Esses aspectos que você comentou

sobre o Hoju é uma coisa que vem desde o início? (...) Ou foi sendo construído?

[E] - Tudo no Hoju é flexível. Vai se moldando, ao longo do tempo. A gente não se entende

como  (...). A gente busca no passado, mas para compreender o presente e construir o futuro.

Então, é, nós entendemos como algo prioritários da instituição a mobilidade, o dinamismo. E

a partir  disso, é, não tem como nada estar por estar.  Então, a missão, a visão, os valores

institucionais,  eles  vão  se  flexibilizando  a  partir  do  momento  em  que  a  instituição  vai

amadurecendo. Então, nós tínhamos um grau de maturidade, hoje nós temos outro grau de

maturidade. E esses graus de maturidade, a gente entende que eles se modifiquem ao longo do

tempo. Mas a gente não perde a espinha dorsal: nós somos uma instituição matriarcal desde o

princípio. Hoje, nós temos sistematizado e organizado essa forma social de viver. Né? E ao

longo dos nossos estudos e das nossas vivências e escrevivências, a gente vai incorporando

nossas práticas e reajustando os valores e a xxxx institucional.

[A] - Legal. A coisa que você tava falando sobre a ideia de economia do ocidente, que é a de

não ter para todo mundo, né? Que é a de não ser suficiente. Teria relação com a questão da

construção do berço europeu que o Diop fala? É uma coisa que eu não sei se eu poderia fazer

essa articulação, assim, para eu não...

[E] - É também. Mas, assim, o que a gente precisa pensar como instituição é que nós não

estamos buscando uma nova centralidade, né? Por que o ocidente, ele desenvolve todas as

suas teorias pautadas na sua própria experiência, ou seja, pautadas no seu próprio umbigo. Se

a gente...
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[A] - Universalidade, né?

[E] - … É. Se a gente… É universal, né? Eles pensam de uma maneira única. Se a gente pegar

esse afrocentramento,  trazer nosso centramento para a  centralidade e pensar  africano, nós

vamos estar incidindo no mesmo erro. Então, o que a instituição busca? As policentralidades.

Né? Como, como que os pindorâmicos pensam? Como que os africanos da Nigéria pensam?

Como que os africanos do Benin pensam? Como nós na diáspora pensamos? Por que nós

somos descendentes, mas nós não somos africanos continentais. Nós podemos nos declarar

africanos,  sim,  mas  não  por  uma  questão  territorial.  E  sim  por  uma  questão  de  campo

ancestral,  portanto,  a  gente  mobiliza  categorias  subjetivas,  mas  nós  não  somos  africanos

continentais.  Nós  somos  africanos  atravessados  pelo  processo  diaspórico,  e  um processo

diaspórico brasileiro.

[A] - Resultado dos contextos da diáspora, né?

[E] - Exatamente. Então, assim, qual é, quais são os centralidades, né, as policentralidades de

pensamento dessa população, que não é uma população só, são várias. A gente descende de

vários grupos, e se mistura com novos grupos e se reconstitui como sujeitos. Então, nós temos

referenciais diferentes e isso nos faz pensar de formas diferentes. Então, vai ter o negro que

vai pensar (...)  Então,  assim, a nossa questão não é trazer uma única centralidade,  mas é

pensar essa pluriversalidade e como que essa pluriversalidade nos constitui  como sujeitos

atravessados pelos contingenciamentos da diáspora. (...) A gente se enxerga como um ventre,

né? E pensando esse ventre a partir de uma mitologia yorubá, é que eles chamam de Ixexe.

É… é um lugar da escuridão. Por que tudo o que é bom é negro. Tudo o que é bom é negro. O

universo e  seus  grandes  mistérios  é,  é negro.  O buraco que traz os  grandes mistérios  do

universo é o buraco negro. Então, o ventre aonde nós estamos é negro. Então, nesse ventre de

escuridão é que nós, é, recebemos todas as informações ancestrais, não só as genéticas, mas

principalmente  as  informações  ancestrais.  E  o  Hoju  se  vê  como  esse  ventre,  aonde  nós

estamos dentro e somos nutridos por essas informações ancestrais, pra gente ser paridos para a

vida.  Então,  nossa instituição não é aquela instituição que quer também aprisionar aquela

pessoa como um aluno eterno. As pessoas passam pelo Hoju, e depois elas voam. Então, o

objetivo é desbloquear a cognição, independente se a formação é instrumental de inglês, é

formação de história, é formação sobre o matriarcado, é medicina tradicional… Independente

da formação, existe uma pedagogia matriarcal que ta preocupada com o desbloqueio cognitivo

e esse desbloqueio deflagra processo de emancipação. E aí nesse processo de emancipação,
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não posso pedir que o cara se torne um dependente, né? Se não tô replicando, é... o que essa

sociedade faz. Então, o objetivo é que o cara se torne um passante. E que ele como passante se

torne multiplicador dessa tecnologia.

[A]  -  Perfeito.  Conversando  com  os  alunos,  né?  Você  está  falando  em  (...)  pedagogia

matriarcal,  é… As pessoas elas vem falando muito de autonomia, vamos dizer assim, é a

palavra que saiu em todas as entrevistas com os alunos e, que vamos dizer assim, poderia...

sintetizar a coisa toda (...)

[E] - É, na missão tem essa palavra. Autonomia. Por que quando eu digo que a gente busca

essas ferramentas,  essas ferramentas é que deflagram esse processo de autonomia.  E esse

processo de autonomia vai desencadear o processo de emancipação. Por que, é, ter autonomia

é o caminho de se agenciar. E quando você se agência, você se emancipa. E aí se emancipa

como, né? Por exemplo, a gente tem um projeto de medicina tradicional dentro do DEGASE.

Aí o jovem que vai ser atendido, ele vai entender quais são as (....) e os benefícios que a terra

trás para que ele se re-aproprie da terra e ela se torne uma forma de economia, de geração de

renda.  Ele  entendendo o  potencial  da  terra,  ele  vai  produzir  e  vai  gerar  um processo  de

autonomia econômica. E a partir daí, ele vai criar um processo de emancipação, se reunindo

com outros grupos, e aí fornecendo entre si, fazendo trocas né? O Hoju, ele gerou para si

processo de autonomia,  e nesse processo de autonomia,  ele se reconfigura como um ente

emancipado. A gente não depende do governo para funcionar. A gente tem vários, pega vários

parceiros,  ocupa esses espaços,  entendendo como espaços públicos que nós  pagamos por

eles, a gente utiliza esses espaços, as pessoas colaboram, os professores recebem, por estar

trabalhando.  A  gente...Nossos  professores  são  professores  são  remunerados.  E  a  gente

consegue movimentar a instituição e aquele curso acontecer da melhor maneira possível, com

diferenciais… Por que o mercado, ele não tá preocupado em acompanhar o sujeito e em nosso

curso de preparatório do mestrado, a gente acompanha o sujeito até ele pah! Entrou! Aí ó: “

Meu amigo, agora voa! E volta para dar aula” (...) E ajuda outros… Aí ele vai, nesse processo

múltiplo, alguns encubavam o projeto dos outros. Então, assim, eu tenho alunos que passaram

pelo CEFET que encubaram o projeto dos alunos que foram submeter ao PPCULT. Então, vai

se  gerando  autonomia  e  essa  autonomia  emancipa.  A gente  nem  sabia  que  eles  tinham

encubado o  projeto  dos  outros.  Quando  a  gente  viu,  eles  já  estavam se  falando  … E aí

aconteceu (...)

[A] - Foi uma iniciativa própria. Né?
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[E] -  (...) Exatamente! Por que? Porque a gente conseguiu alcançar o nosso objetivo, que foi a

geração  de  autonomia,  que  se  deflagrou  na  emancipação.  Eles  se  emanciparam,  eles

caminham por conta própria.

[A] -  (...)  Pensando no que a academia em si diria,  eu penso no Paulo Freire,  a questão

pedagogia da autonomia. E eu acho que...enfim, eu acho que acabaria, muita gente acabaria

vendo como uma réplica,  só que eu acredito que ainda que o objetivo seja semelhante, o

caminho é outro né?

[E] - Sim. Eu acho que você pode trabalhar o Paulo Freire. Mas você também pode incorporar

a  Nah  Dove,  você  pode  incorporar  a  própria  afrocentricidade,  você  pode  incorporar  a

Cleonora Hudson. Elas falam de educação. Então, nosso processo educacional é um processo

matriarcal. E, a partir desse processo matriarcal a gente gera… Porque o Paulo Freire, ele

estuda no  continente africano. Então, ele vai fazer essas experiências, mas ele destitui da

experiência africana. A gente não destitui, a gente só incorpora essa experiência dentro da

nossa  própria  experiência.  No  sentido  que  nós  somos  africanos  na  diáspora,  porque  nós

mantemos a ancestralidade, culto a ancestralidade, nós mantemos… aí eu tô falando de um

grupo,  porque  tem  outro  grupo  que  não  vai  manter  isso.  Então,  nós  mantemos  a

ancestralidade, nós mantemos alguns costumes, nós mantemos o uso de ervas litúrgicas, nós

mantemos  uma  alimentação  que  tem  muita  relação  ainda  com  o  continente.  Então,  nós

mantemos uma ética, nós mantemos uma filosofia, então… É, nossa pedagogia de processo de

autonomia, ela vai dialogar, sem dúvida, com Paulo Freire, mas ela é uma pedagogia que se

constitui  a  partir  das  sistematização  das  organizações  matriarcais.  E  aí  não  são  só  as

sociedades. Porque a gente vai pegar a experiência de dentro do terreiro, na área de educação.

Vai pegar a experiência de dentro da sua casa, com sua  avó, com sua mãe. Então, a gente

sistematiza essas experiências e transforma essas experiências em pedagogia.

[A] - Massa. Mas, assim, poderia-se dizer que em algum momento ele se tornou algum tipo de

referência ou de...?

[E] - Não, a gente nunca utilizou Paulo Freire. Assim, tem relação porque, obviamente (...)

[A] - Acabou dialogando, né?

[E] - (...) Mas eu acho que a bell hooks ela fala mais sobre isso, com mais propriedade sobre o

que a gente vive! Porque a gente também não leu a bell hooks para construir né? É uma

pedagogia orgânica e que se constitui organicamente. E algumas pessoas estavam escrevendo

sobre isso, mas não necessariamente também a gente leu sobre isso. (...) Mas eu acho hoje



114

lendo a bell hooks, eu acho que tem muito mais a ver o que ela traz , eu acho que é (...)

Ensinando a transgredir, exatamente! Eu acho que tem muito mais a ver com o Hoju (...) Sim,

dialoga com ele [Paulo Freire], exatamente. Mas ela faz o mesmo caminho, que é o caminho

das mães.

[A]  -  Nesses  21  anos  de  Hoju  (...)  quais  seriam  os  momentos  mais  marcantes,  ou  as

iniciativas?

[E] - Eu acho que assim, o nosso primeiro projeto que... que gerou desfile, né? Junto com a

UERJ, a gente tem algumas fotos, depois eu posso resgatar isso pra você. Logo na mangueira,

ainda era na candelária. Então, a gente desenvolveu uma coleção inspirado na arquitetura do

morro. E foi bem legal por que pela primeira vez a gente olhou o morro como um ambiente

arquitetônico.  E aí  a  gente trabalhou as  cores...  E foi  muito interessante por que a  gente

dialogou com a literatura. A gente estudou Shakespeare, estudamos os simbolistas, né? (...)

Cruz  e  Sousa!  Exatamente!  A gente  dialogou  muito  com  Cruz  e  Sousa  e  a  gente  foi

reconstituindo essas imagens simbólicas que ele traz,  né?,  dentro da literatura dele.  E foi

incorporando isso aos poemas do morro, aos sambas do morro, aos mestres de saberes do

morro, as matriarcas do morro e a própria arquitetura. Então, ali eu acho que foi um ambiente

muito propício para nascer esse Hoju de hoje,  de pensar essa riqueza cultural  como parte

imanente da instituição. Eu acho que esse momento de início, então a gente fez um desfile,

fizemos na Uerj, fizemos na Cândido de Ipanema e foi o momento em que a gente saiu do

morro  também.  Então  foi  muito  um choque cultural,  porque a  gente  estava  acostumados

naquele ambiente em que nós éramos o bambambam, a gente sai daquele ambiente e se sente

outsider, né? Em outros ambientes... Mas foi um processo também bem interessante. Aí tem

um outro que é o momento também em que a instituição propõe o Projeto Nega Rosa, que é o

projeto de empreendedorismo feminino, que gira o Rio de Janeiro, ele vai pra muitos lugares,

vai para Paraty, vai para vários lugares. E é bem interessante por que… a gente se propôs

trabalhar o empreendedorismo feminino e depois a gente entendeu que estava trabalhando o

empreendedorismo familiar. Por que o marido ia junto com a esposa… E foi bem bacana

porque esse projeto tinha como pré requisito você já ter um negócio. E era um processo de

pensar o negócio,  refletir  o negócio e tornar  o negócio… é… um negócio instalável,  um

negócio  mais  organizado,  uma  precificação  profissional,  um  escoamento  de  produção  e

principalmente os arranjos produtivos locais. Então, foi muito interessante por que a gente

conectou favelas. A gente conectou  (...)  a pessoa que fazia festa (...),  e a boleira (...) e a
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menina que fazia os salgadinhos. Então, conseguimos fazer arranjos produtivos, então foi bem

interessante esse projeto. E o lançamento do curso de História Geral da África (...) em 2015,

que  também foi  um marco  institucional  por  que  a  primeira  proposição  de  um curso,  é,

totalmente sistematizado, pensado na área mais da educação, e com certificação, e com os

professores já… Tudo muito organizado, já um desenho que começa a caminhar para nós nos

credenciarmos  como  uma instituição  de  ensino  superior.  Acho  que  esses  são  os  grandes

marcos da instituição.

[A] - Quais são as propostas futuras para o Instituto Hoju? Ou as expectativas, o que vocês

têm planejado…

[E] - Então, a gente tem como meta (...) é alcançar a regularização de alguns cursos como pós

graduação, que é o matriarcado africana, que tá em processo de reconhecimento, o medicina

tradicional afro-pindorâmica, que tá em execução, com os jovens do Degase. Também a gente

faz alguns workshops. Mas é implementá-lo como uma pós graduação, como uma graduação.

E, e se tornar uma universidade afro-pindorâmica dentro do Brasil que seja referência mundial

na restituição desses saberes, para dentro de uma valorização e um reconhecimento de… do

que esses  saberes  valem mesmo,  né?  Que são os  saberes  que  deflagram todos os  outros

saberes, mas que não tem o reconhecimento. Então, o nosso objetivo/ meta … é sermos essa

instituição de excelência no reconhecimento desses saberes de uma forma sistematizada e que

a gente possa, é, conseguir replicar esses saberes de nós para nós. Para mantê-los vivos. Que a

gente entende que esses saberes estão se perdendo. E quando a gente, é, se organiza como

uma universidade, e a gente não entende universidade como um lugar uno, mas um lugar que

reune várias centralidades, vários saberes. E reunindo essas centralidades de saberes, a gente

reconstitui um sistema social integrado à um sistema ecológico. E aí a gente restituí ética,

valores, moralidades, que estão pautados numa tradição ancestral.

[A] - (...) Isso inclusive tem relação com o diálogo com Ibadan? Ou não?

[E] - Também. A gente tem diálogo não só com Ibadan, Ibadan of University, mas com Lagos

University, Kampala, é… (...) na Angola, Kampala é no Uganda. A gente tem relação com (...)

também da Nigéria e estamos ampliando relações… Os nosso objetivos é se relacionar com as

universidades do continente. As outras que vierem, né, que estejam também pautadas nesse

conhecimento africano e dos povos originários, elas virão porque elas nos buscaram. Nós

estamos buscando as instituições do continente.

[A] - Ótimo. Quantos alunos e cursos a instituição tem hoje em média?
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[E] - Ai meu Deus, vamos lá, História, Matriarcado, Yorubá, Kimbundu, Inglês, preparatório

do mestrado, medicina tradicional, audiovisual (...) pelo DEGASE esse, em parceria com a

Superintendência de Audiovisual do Estado do Rio de janeiro, para formar os jovens na área

de captação de imagem e produção e edição de conteúdos. E esse jovem vai tá diretamente

ligado a medicina tradicional também. (...) Então, a gente tem em média 10 curso na área de

educação. E tem alguns outros programas que acontecem em paralelo, mas na área cultural.

Média de atendimento ao ano, passam por nós, em todos os programas e cursos, em média 10

mil  pessoas  (...)  que  podem se repetir,  tá?  Que a gente  não tem ainda  a  métrica  de não

repetição. Por que  por exemplo o Afroincul que alcança um número grande de pessoas. As

vezes  tem  final  de  semana  que  vão  tá  duzentos.  E  a  gente  contabiliza  mas  não

necessariamente essas pessoas são a primeira vez (...)

[A] - E no caso do HGA ? (...) Cada turma, (...), mas cada turma vem com quantos?

[E] - De quinze a vinte. (...) A média é...a gente põe até 25, mais do que isso não (...) O

módulo 1,  2, 3,  4 e 5 (...)  acontecem em paralelo.  Não fica esperando o um acabar para

começar o dois porque tem turma fazendo (...)

[A] - Qual o perfil geral que você vê desses alunos? Ou das pessoas que procuram o Hoju?

[E] -  Normativamente são negros. A média de idade é de 25 anos, a gente pega muito pouco

adolescente, né, aquele jovem que está saindo da adolescência. A gente pega de 25 em diante.

A gente pega uma galera velha também, principalmente no preparatório, né?, do mestrado, no

yorubá também. Então, a gente tem… depende do curso. O yoruba pega muita gente mais

velha. O HGA pega uma galera de pós graduação, então tá ali nessa média de 25, 35 anos (...)

Em média, assim, 25 a 50 anos, dependendo do curso, vai de 50, pega de 50 a 60. 

[A] - As grandes inspirações e incentivos. As grandes, os grandes “quens” né? Que aí são

inúmeras coisas que podem ter incentivado ou inspirado até agora e incentivo e inspirado para

continuar

[E] - Eu me inspiro nas minhas mães, né? Elas já morreram, as duas. É, uma teve uma pensão

no Buraco Quente, no morro da Mangueira. E era chamada a Grande Mãe, né? Aquele corpão

da Vênus de (...). E, e era a grande conselheira da própria comunidade. Era aquela que fazia

uma comida gostosa que o morro todo descia e também era quem aconselhava o marido que

brigou com a mulher, e depois chegava, o marido saia,  a mulher entrava para se aconselhar e

no final estavam os dois bem. E, para além disso, né, ela tinha a sala maior do morro. Então,

todas as festas eram feitas lá. As vezes eu ficava super chateada porque… eu não tinha espaço



117

para estudar. E eram festas assim… É, num final de semana era uma missa, num outro era um

toque para pomba gira, no outro era um culto evangélico. Então, isso me ensinou a entender e

respeitar essas diversidades. E essa foi uma grande inspiração para mim. E por isso o Hoju

tenta não ser centralizado em algo. Ele tenta buscar esse caminho dessa diversidade. Essa

diversidade é nossa maior riqueza, né? A gente precisa se colocar nesses lugares e entender. E

a minha outra mãe, que me pariu, que morreu tem três anos, de câncer, e antes dela morrer ela

veio morar comigo. E depois ela quis voltar para morar na Mangueira. E ela, com câncer

extremamente  debilitada  (...)  e  ela  voltou  para  trabalhar  no  pé  do  morro,  vendendo

churrasquinho.  E,  muito  debilitada,  mas  sorrindo.  E  forte,  muito  forte!  E  ela  não  tinha

necessidade de fazer aquilo, mas aquilo foi uma referência para nós entendermos até onde vai

a nossa força e o que nós precisamos fazer para sobreviver dentro dessa sociedade racista,

né?,  que  a  gente  vive  (…)  Então,  elas  são…  Então,  as  minhas  grandes  inspirações,  é,

atravessadas por muitas outras. Eu acho que as yalaroxás, elas dão grandes exemplos de como

conduzir uma instituição, como organizar, como gerir,  como programar uma festa, né? As

pastoras também, eu tive com muitas pastoras. Eu fui evangélica durante 15 anos e eu vi

aquelas  mulheres  também,  majoritamente  negras,  é,  conduzirem  e  organizarem  aqueles

espaços, ainda que ditos patriarcais, eram elas quem comandavam. Né? As minhas vizinhas,

as minhas tias, várias outras mulheres aí de fora. As escritoras negras, Conceição Evaristo,

que  tem uma  história  de  vida  extremamente  sacrificada,  mas  que  trás  para  gente  vários

presentes, né? Então, é, eu acho que são essas mulheres que eu acho que me inspiram, não só

do Brasil mas do continente africano, tem muitas histórias que eu tive perto, e outras que eu vi

de longe. E homens também, sabe? O Nego Bispo  é um homem que me inspira, um cara que

foi até a oitava série e tem uma escrita que fala no nosso coração e que traz a gente refletir e

repensar essa sociedade, o Diop, a Ifi Amendiune. Então, assim, eu acho que em primeiro

lugar estão essas que estão muito próximas, e em paralelo estão todos esses… O Júlio Tavares

é um grande exemplo pra mim, de força matriarcal. E aí importante a gente entender que o

matriarcado não é exclusivo da mulher. Ele é um espírito maternal, que não necessariamente é

a mulher que carrega. Os homens também carregam. Não todos! Alguns não admitem. Mas é

isso, é, são esses os meus inspiradores.

[A] - Legal. Agora com relação ao curso de História Geral da África, queria que você falasse,

comentasse sobre o curso, como é que ele surgiu, como é que vocês começaram a pensar ele,
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a pensar  os módulos e como é que vocês têm feito isso .  É uma coisa que eu conversei

também com a Verônica mas eu gostaria ter sua perspectiva.

[E] - (...) O curso surgiu por que a gente queria ler as enciclopédias da UNESCO. A gente

falou  assim:  “Bom,  pra  gente  ter  uma  consciência  histórica,  a  gente  precisa  ler  as

enciclopédias da Unesco”.  E lê as enciclopédias da Unesco sozinho é muito chato,  né? É

melhor ler em grupo! E a gente propôs ler em grupo e falando assim: “Bom, a gente é da área

cultura, né? A minha formação é basicamente nessa área.”. Por que que a gente não pode

propor um curso de formação de produtores de conteúdo? Que aí a gente pensou: “Cara, a

gente vai ler as enciclopédias da Unesco com produtores de conteúdo”. Isso quer dizer que a

gente vai produzir em grande escala. Nós vamos fazer argumento para cinema, para o teatro.

Nós vamos escrever livros, vamos fazer enredo de escola de samba, nós vamos, é, fazer peça

de palhaço, nós vamos fazer espetáculo de dança. Nós vamos fazer slam, nós vamos fazer

muita coisa! Aí a gente foi e eu fui montando e… E aí depois eu convidei a Marina Miranda,

né?,  que  participou  durante  um  período.  Aí  eu  organizei  os  conteúdos  a  partir  das

enciclopédias  da  Unesco.  Entrei  em  contato  com  a  Unesco  e  a  gente  começou  vários

desenhos. E começamos: módulo 1, enciclopédia 1, módulo 2, enciclopédia 2… Ao longo das

aplicações, a coisa ficou muito séria. Ficou totalmente formal, com avaliação, tudo direitinho.

Não era mais só uma leitura. Tinha toda uma questão metodológica, pedagógica, disciplinar. E

aí ele virou um curso continuado e se organizou e entendeu que a enciclopédia da Unesco não

dava conta! Que a gente podia incorporar outras coisas e que a gente podia juntar outros

módulos, como foi o um e dois. Né? Que a pré-história ou a própria história é uma coisa mais

maçante. E a gente tinha como juntar, a gente foi reincorporando e fomos construindo a nossa

própria pedagogia, que é muito visual. Né? Tem leitura mas a gente tenta trabalhar muito com

visualidade.  Mas  ao  longo  dessas  mudanças,  também  de  coordenação,  o  curso  vai  se

readaptando, né, aos processos. E foi mais ou menos essa história aí e se tornou a menina dos

olhos do instituto. Daí nasceu o enredo Senhoras do Ventre do Mundo, do Salgueiro. Nasceu

alguns espetáculos com Luís, com a Jucy (...), Juciara, (...) Luís Monteiro… Eles montaram

alguns  grupos  de  estudos  também,  com  o  professor…  E  aí  eles  começaram  a  construir

argumentos. A gente começou a fazer isso em sala também. Mas eles começaram a construir

esses laços e fazer essas experiências. E ta aí!  Tem oficina de palhaçaria,  inspirado pelo

professor Marcelo que se formou lá no Jacarezinha. Tem o pessoal lá... da Penha que trabalha

com turismo. A Carol e o Wilson que estudaram com a gente. Que também repensaram a
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Penha, né, ali... a partir de uma perspectiva africana. É… enfim, eu acho que tem muita coisa

se constituindo aí.  O próprio matriarcado africana, ele saí de dentro do HGA. E o pensar

universidade parte do HGA também. Então, é isso, o HGA é… E os professores, né? A gente

formou conteúdos. Está implementando um curso de ferramentas das relações étnicos raciais e

por questões de reconhecimento, ainda, de parcerias, a gente adiou isso para o ano que vem.

Então, o HGA é muito especial pro Hoju, nesse sentido. É um curso que não rentabiliza a

instituição. É um curso que é mantido por outro cursos. Mas é um curso que a gente entende

que precisa ser mantido. (...) Eu acho que é isso, eu acho que… E o HGA é muito pensado no

sentido de não aprisionar o cara a uma metodologia acadêmica, né? Por isso que a gente deixa

muito livre o uso das linguagens para apresentar os trabalhos. O cara não necessariamente

precisa escrever um artigo, né? A gente sugere isso, também chama porque entende que a

escrita é importante como um marcador territorial, que a academia, ela precisa ser ocupada

por esses saberes. Mas a gente também estimula que ele traga sua própria linguagem! Porque

o objetivo do curso não é dar um curso de história, mas é trazer a conscientização a alguns

fatos  históricos  e  que  esses  fatos  sejam  incorporados  numa  oficina  de  palhaçaria,  por

exemplo.  Então,  é  muito isso,  é  esse curso é  (...)  endógeno,  porque ele  vai  buscar  essas

narrativas, de quem é do território. Ele vai buscar entender e aí ler a enciclopédia da Unesco a

partir de uma perspectiva crítica. A gente sempre procura convidar um professor acadêmico e

um militante, para contrapor esses pensamentos. E a gente leva pro aluno que ele não pode ser

um leitor passivo, que ele precisa ser um leitor crítico, ativo, que ele precisa questionar, ele

precisa buscar outros referenciais. Ele precisa colocar a experiência dele ali dentro. E a partir

da experiência, reconstituir aquela narrativa. Então, eu acho que o HGA é muito isso.

[A] - E o curso hoje ele tá colocado como um curso de extensão, certo? Tipo o certificado

vem como extensão …

[E] - Então, ele é, ele é… Ele depende. Por exemplo, se você fizer um módulo, você vai ser

certificada como um curso de extensão. Se você… Eu tenho alunos que acompanham o curso

desde  o  início,  então  quando  eles  completam um número  determinados  de  módulos  que

compõe horas, a certificação é uma certificação de pós graduação.

[A] - Lato ou strictu ? Lato né?

[E] - Ele é aberto… É! Lato! Ele é aberto porque a gente também entende que não pode

aprisionar  o  curso  a  pós  graduação.  Por  que  o  nosso  objetivo  é  alcançar  o  produtor  de

conteúdo. E o produtor de conteúdo não necessariamente se graduou. Então, ele vai poder
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fazer o curso, só que a certificação dele final vai ser (...)  extensão. E aí  caso ela faça os

módulos todos para a pós graduação, ele vai entender que ele não tem todos os requisitos para

a pós graduação, por que para a pós graduação, ele precisa necessariamente ser graduado. Ele

recebe a certificação de cada um dos módulos que ele fez, entendeu? Ele só tem direito a

pleito da certificação como pós, se ele tiver os requisitos para se pós- graduar.

[A] - Entendi. Pensando no Hoju enquanto universidade, eu penso… por que são 8 módulos, é

quase como uma graduação, né? E… E aí no caos a ideia do Hoju enquanto universidade é

continuar enquanto uma pós ou ter uma graduação do curso?

[E]  -  Então,  a  gente  pensa  em graduações  no  futuro.  Até  o  próprio  medicina  tradicional

africana. Só que assim, para você implementar uma graduação é muito mais burocrático. (...)

A gente entende que a gente pode ser uma pós, e depois se tornar uma graduação, por causa

do tempo, por causa de questões ambientais, de outros requisitos que a gente precisa cumprir

e aí nesse momento a gente entende que com continuar com extensão e pós graduação, a gente

tá atingindo o público meta que a gente tem nesse momento. Mas, como universidade, nós

não vamos ser nem superior, nem somente… Tá, nós vamos ser uma escola (...) uma escola

que vai atender desde a alfabetização até o doutorado. (...) Essa meta é pro futuro. Que a gente

também não está com pressa. Pode não ser ainda o momento disso ser implementado. (...) Isso

é um planejamento estratégico de longo prazo.

[A] - A sua gestão acaba? É tipo presidente…

[E] - Então, é, o instituto ele é… triênio. Aí, ele pode ser automático. Se a gente se mobilizar,

que o instituto tem o conselho, é, tem várias divisões, têm a diretoria e tem o corpo que faz

parte desde a fundação, que é quem vota no novo presidente. Então, assim, se não houver

investimento para se fazer uma nova eleição, eu continuo como presidente. Aí, se eu quiser

disponibilizar  o  cargo,  ou  se  tiver  um  investimento  de  um  outro  grupo  que  quiser  se

candidatar. Aí a gente faz novas eleições.

[A] - Isso também vale pros demais cargos como coordenador e diretor pedagógico?

[E] -  Sim.  É, coordenação pedagógica não é estatutário.  A Verônica ela  é conselheira  do

Instituto.  E  ela  é  coordenadora  pedagógica  como  profissional.  Esses  cargos… os  cargos

estatutários são:  os presidentes …. presidente,  vice presidente,  tesoureiro e secretário.  Os

outros  cargos  de  diretoria  pedagógica,  coordenação  técnica…  são  cargos  eletivos  da

instituição mesmo, né? Institucional mesmo! Aí independe de gestão, entendeu? As pessoas

estão ali.
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[A] - Você sempre fala também de conhecimento holístico. Isso seria a mesma ideia de utilizar

a cosmopercepção ou cosmo sensação da Oyewumi?

[E] - Sim, a gente trabalha com pensar o mundo a partir da cosmo sensação, de acionar a

circularidade né? O todo. É, mas o holístico também tá muito ligado ao Mongose Ramose. A

questão da integralidade, que não se pode partir … Então, esses dois são os que eu lembro

agora que trazem essas conceituações com categorias/ nomenclaturas diferentes mas que, no

fim, caminham num mesmo pensar. O próprio Diop que traz o conceito de unidade, que é

unidade  não no sentido  de  que  somos  homogêneos,  né?  Mas  no sentido  de  que  há  uma

estrutura que se conecta naquele todo né? Um sentido ecológico também. E muito pensando

nessas  cosmogonias,  né?  Nessas  formas  mitológicas  de  entender  o  mundo  em que  essas

sociedades africanas, e matriarcais, elas apresentam sempre o mundo dentro de um universo

não partido, não binário. Um universo ecológico, de totalidade, se entendendo como sistema

social dentro do sistema ecológico, ou seja, interdependente. Então, ta muito conectado a isso,

né? “Ah não pode jogar papel no chão”. Por que? Porque, a terra… é, eu sou parte do corpo

da terra, né, eu sou parte do corpo da grande mãe. E aí se entendendo como sistema integral,

automaticamente, o respeito é outro né? Porque quando eu respeito esse universo natureza, eu

tô respeito a mim mesma.

[A] - (...)  Então, essa questão da cosmossensação e ou do holístico são categorias ou pré

requisitos, assim, para produção de conhecimento dentro do HGA?

[E] - (...) Da instituição como um todo, não só do HGA. Todos os cursos vão passar por esses

valores éticos.

[A]  -  Por  fim,  quais  seriam os  maiores  desafios  que  você  espera  ou  que  você  já  tenha

passado? Vocês, né?

[E] - Então, os nosso grandes desafios sempre foram os financeiros. Porque estamos lidando

com uma comunidade que está dentro da diáspora brasileira, né? Dentro de um pensamento, é,

de uma mentalidade da colonialidade. E essa mentalidade, ela é… um legado do processo de

escravização. E, infelizmente, nós negros, que não somos alienígenas no processo colonial,

nós  nos  forjamos  a  partir  desses  valores.  Perdemos  o  contato  com essa  ética,  com essa

ancestralidade com essa moralidade,  que as  nossas  mães,  as  nossas  avós,  os nossos  pais,

tataravós, eles traziam né? Da honestidade, da ética, do valor da palavra… Então, a gente foi

perdendo né? E resgatar isso não é muito fácil. Então, é um processo de construção. Então, no

nosso primeiro curso de inglês,  a gente teve um baque porque a instituição se arriscou e
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começou a trabalhar com boletos e as pessoas não tinham comprometimento. A gente ficou

devendo  os  professores… E a  gente  conseguiu  dividir  esses  valores,  pra  ir  pagando  aos

pouquinhos,  com outros  cursos  né?  Eu trabalhei  pra cacete  no curso de matriarcado,  pro

dinheiro entrar pra pagar os professores… É…, e, assim, eu e Verônica, a gente abdicou de

uma ajuda de custo. A Verônica hoje tem uma ajuda de custo, mas depois de muito tempo, que

eu acho que é mais do que merecido, e ainda não é o que ela deveria receber. Mas é um

processo  de  construção.  Acho  que  nosso  maior  desafio  é  a  questão  econômica.  Eu  não

rentabilizo através da instituição, porque eu entendo que ainda não tem como! Mas entendo

que vai ter  um momento em que a instituição vai ter que arcar com os custos de ter  um

profissional do meu quilates, como de ter um profissional do quilates da Verônica. Ou de

ter…. Porque a gente precisa se valorizar como profissionais, e isso é um principal também da

instituição. E aí o nosso grande desafio foi o econômico. Hoje eu não digo que seja mais ele,

né,  nós  estamos  numa  economia  super  instável.  Mas,  assim,  não  posso  reclamar  que  a

instituição não esteja dando conta de si própria. Nós temos funcionários que são pagos todo

mês,  nós  temos passagens,  nós  temos custos  de infraestrutura… Enfim,  nós  temos  muita

coisa! E a gente consegue dar conta. Então, não digo que não seja… que… Ah! Não é mais

um desafio, mas não é mais o grande desafio institucional. Eu acho que o grande desafio hoje

é a gente dar conta, é, desses caminhos que nós temos, da gente preparar novas pessoas para

dar conta e fazer as pessoas entender que não é um caminho de dependência, é um caminho

de emancipação. E, e, acho que o nosso grande desafio é a reconquista dos valores éticos da

nossa  própria  comunidade.  Porque tem muita  gente  que  entra  pra  pegar,  né,  pegar  e  vai

embora, quando em uma conversa podia pegar toda a tecnologia, entendeu? Então, assim, é,

tem muita essa coisa de desonestidade que chega. Acho que os grandes desafios são esses. A

gente tá aberto a entregar a tecnologia desde que a gente entende que aquele grupo tem uma

ética. Porque a gente não vai entregar nossa tecnologia para qualquer pessoa. A gente vai

agora dentro de um terreiro que é dentro do quilombo, que tem uma escola. E a gente vai lá

preparar as pessoas para aplicar o curso de inglês. E a instituição não vai rentabilizar com

isso. Mas esse não é nosso objetivo. É ensiná-los a rentabilizar e passar pra eles a pedagogia.

E a partir daí, eles aplicarem. Por que o nosso objetivo com essa replicação é fazer com que

outros acessem, entendeu? Então,  acho que o grande desafio é esse. E, a questão do lugar é

um grande desafio porque mudam-se as gestões e aí  são novos acordos que precisam ser

feitos, acho que é um grande desafio. Mas eu acho que o maior desafio institucional é resgatar
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no sujeito  a ética da ancestralidade,  que ele  perdeu.  E entendendo que esse sujeito  é  um

sujeito  igual  a  nós.  Isso  é  extremamente  desafiante  e,  muitas  vezes,  doloroso  pra  equipe

descobrir que um irmão, que uma pessoa negra, ou também uma pessoa pindorâmica tá ali

para te passar a perna.

[A] - É isso, mas você falou agora da questão das dificuldades com o local. E a Verônica disse

que você saberia dizer melhor com relação a sede, por que vocês tem uma sede, tem um

endereço, né? O endereço do Hoju, na Mangueira, que tá em obras. Vocês pretendem utilizar,

certo?

[E] - A gente ganhou…. A gente tinha um espaço, né, quando minha mãe estava viva, que é ali

na  Visconde de  Niterói.  E  quando ela  morreu,  as  brigas  familiares,  a  gente desocupou o

espaço, e nós ganhamos em cima do bar de um padrasto para fazer a biblioteca… E aí, a gente

começou  a  fazer  a  obra,  só  que  a  gente  tem  um  desafio  da  questão  financeira  para

implementar essa biblioteca. E a gente funciona no centro como parte administrativa, que é

onde eu tô, é, que é um espaço bem pequeno (...) É cedido! (...) E, e aí é um espaço de uma

sala onde a gente organiza a parte administrativa. E a gente tem quinquênios  que são termos

de cessão de uso de espaço, com o Josè Bonifácio, com o Calouste, com o Cedine… Com

esses outros espaços que são nossos parceiros pra gente executar os cursos. E a gente sempre

contacta outros: o SEBRAE, Casa França-Brasil… A gente vai pra tudo qualquer lugar! (...) O

Hoju é simples, é como uma mãe mesmo. E que não é uma instituição para passar a mão na

cabeça de ninguém, nem para criar bengala, é uma instituição como uma mãe né? (...) Isso,

maternidade  compartilhada,  e  para  além  do  pensar  a  maternidade  compartilhada,  é  uma

maternidade que bate, é uma maternidade que bota de castigo, né, é uma maternidade que

corrige… E aí eu acho que o samba do Salgueiro foi muito, é, foi muito feliz, né? Em botar

que “A mão que assola” e o “calor que afaga”, né? Então, é aquela que briga, que corrige, mas

que ao mesmo tempo tá ali, acariciando, fazendo aquela comida gostosa, não sei o que… Para

que a gente entenda que aí fora a gente vai enfrentar esses desafios e não vai ter ninguém pra

ficar falando “Não, meu filhinho, coitado!”, né? Mas é isso, acho que é isso!
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Entrevista concedida dia 29 de outubro de 2019 na sede da CEDINE no Rio de Janeiro/

RJ com fim de pesquisa acadêmica e devidamente autorizada seu uso e transcrição.

Duração: 00:36:42

Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[L] - Laviny, na posição de entrevistada.

(...)

[L] - Meu nome é Laviny Beatriz Vieira de Castro,  eu tenho 41 anos.  Eu me formei em

História. Fiz graduação, aí depois da graduação, eu já comecei a trabalhar como professora. E

ia organizando o tempo entre trabalhar como professora, magistério e fazer curso de extensão,

especialização… Sempre procurei manter meu vínculo dentro da academia. Mas eu nunca me

enxerguei no mestrado porque eu achava que eu nunca ia conseguir entrar… Tinha um certo

pânico e tal… Então, eu fiquei mais de dez anos da minha carreira de professora procurando

sempre participar de seminário, curso de extensão e de especialização… Um mestrado eu não

via não! Ai, recentemente é que eu entrei num mestrado. E eu consegui defender  agora esse

ano  em  2019.  Então,  assim,  foi  uma…  A minha  trajetória  mesmo  é  uma  trajetória  de

experiência  no  magistério.  Recentemente  é  que  eu  entrei,  assim,  com  mais  força  numa

experiência acadêmica. (...) Mestrado foi em Relações Étnicos Raciais (CEFET). Eu fiz curso

de extensão no PELESB. Sempre foi alguma coisa relacionado ao negro. Então, na minha

graduação, o meu TCC foi sobre fuga de escravos, eu pesquisei os anúncios dos jornais do

comércio entre (...) 1830, 40 e 50. Foi esse período que eu estudei a fuga de escravos. Aí, no

curso de extensão foi no PENESB, na USP. E aí eu estudei o pós-abolição. Aí eu fiz uma

especialização na UFF também sobre a história do Rio de Janeiro. Aí História do Rio de

Janeiro eu estudei a imagem do negro, também nos jornais. Aí quando eu voltei a pensar a

vida acadêmica, que foi mais pro mestrado, foi por conta de um episódio de reli... relacionado

à religião, na família, que aí a minha filha (...) A gente sempre foi muita coisa! A gente nunca

teve… A gente ia aqui, ali.. Pegava doce, não tinha problema nenhum! Mas aí quando a minha

filha falou que ia frequentar a umbanda. A gente nunca teve problema! Aí quando minha filha

foi frequentar a umbanda, que a gente começou a ter  um problema! “Como assim aquela

menina vai pra umbanda?” E aí… Aí eu e minha mãe, a gente começou a ir no terreiro de

umbanda pra saber onde a Laís estava se metendo! E aí aquilo começou a ficar muito nítido
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na minha mente: como assim a gente não tem problema, mas a gente tem problema?! E aí eu

comecei a estudar a questão do racismo religioso. Começou a ser uma coisa nítida dentro da

família. E aí eu comecei realmente a perceber dentro dos espaços que eu estava, isso. Uma

coisa que eu sempre observei, mas nunca questionei. Sempre... Eu entendia a existência do

problema.  Mas  eu  não  me  preocupava  numa  defesa,  numa  questão  política,  num

posicionamento…  Quando  a  minha  família  passou  por  essa  questão,  de  se  vincular  a

umbanda… Aí se tornou uma questão de política na minha vida. E fiz o mestrado pensando, a

intolerância religiosa, que hoje eu não chamaria mais assim, eu chamaria de racismo religioso,

dentro do espaço escolar. Foi o meu mestrado.

[A] - Como você chegou ao Hoju e se você é ex-aluna.

[L] - Então, dentro do mestrado eu conheci a Kaká. A Kaká foi colega de classe. (...) A Kaká

foi colega de classe, a gente fez… A primeira disciplina que eu fiz com ela, ela me chamou

muito atenção pela defesa dela, sempre, constante da questão religião. E aquilo me chamou

muita atenção porque eu não tinha embasamento para aquilo. Eu tava buscando embasamento,

eu tava buscando estudar  embasamento para aquilo e ela já tinha aquilo nato nela.  E ela

sempre foi muita acolhedora. Muito solicita e acolhedora. E logo se fez uma amizade dali. E

ela me chamou. Não, ela me chamou não. Ela comentou que tinha um curso de História da

África, que eu comecei a me interessar sobre, depois, das coisas que ela falava sobre a África.

E  no  CEFET,  que  foi  onde  eu  fiz  o  mestrado,  a  gente  não  tinha  uma  disciplina

especificamente ligada à povos africanos, nem sobre religião. A gente vai ter depois que eu

tive esse contato com ela. Até, não sei se foi por conta da procura, da demanda… Porque eu

acho que o meu trabalho foi um dos primeiros trabalhos relacionados à questão religiosa.

Porque quando eu pesquisei, na grade deles de dissertações, o que que existia sobre questão

religiosa, tinha muito… assim, tinha… 5 ou 6 trabalhos, vamos dizer, né? E o CEFET já…

Seria a terceira ou quarta turma, a minha foi a terceira ou quarta turma. Então, eu falei assim

“Pô tem um campo ali que eu preciso contribuir com aquela instituição”. É uma troca de

instituição, me recebendo, e eu, a devolutiva seria o trabalho. Então, a Kaká falando sobre

isso, eu procurei, fiz o curso. Não consegui levar adiante os dois cursos. Eu cheguei a fazer

aquele até o final, mas eu não consegui manter o próximo. Porque aí já veio escrita, mais

artigos e tals. E aí eu não consegui manter o vínculo enquanto estudante. Né? Mas sempre

procurava saber, tinha contato com ela. E aí (...) É o curso de História Geral da África. Então,

o curso de História Geral da África que ela comentou que tinha e eu não consegui manter a
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continuidade … (...) É do Hoju mesmo. O curso de História Geral da África do Hoju que ela

comentou, eu consegui fazer uma turma, um módulo. (...) Eu acho que foi o módulo 2, eu

acho que foi o módulo 2 ou 3, porque falava de Kemet. Eu lembro muito do professor falando

de Kemet. E aquilo me chamou muita atenção por que eu sempre falei Egito e não sabia de

Kemet. Então, eu… eu fiz o curso, esse módulo que falava muito da questão do Egito. Me

lembro muito nitidamente sobre isso. Não consegui continuar o curso. E logo na formação das

próximas turmas, ela me chamou pra dar uma aula. E aí eu fui dar uma aula, depois fui dar

outra aula. E nesse meio termo aí de dar uma aula ou outra, a coordenadora precisou sair

porque foi convidada para uma outra proposta, né? E aí eu fui… E ela me chamou: “Laviny,

cê não quer? Tô vendo que você está , tá interagindo bem e tal. Cê não quer ficar coordenando

e tal? É pesado!”. Aí foi, falou de toda a burocracia. Eu falei ”Po, pra mim seria uma ótima

experiência”. E , aí eu fiquei com medo de não conseguir da conta do projeto de mestrado. Aí

eu falei com ela: “Olha, se começar a dar problema lá no projeto de mestrado. Porque, eu

ainda tava… Eu tinha feito a qualificação, ela me chamou!  Então, eu tava meio que suave no

momento porque eu já tinha feito a qualificação, mas e até fazer a defesa… E eu consegui

levar, deu tudo certo e foi isso, eu fiquei.

[A] - Essa seria a próxima pergunta, há quanto tempo você está como coordenadora do HGA?

[L] - Caramba, foi praticamente ano passado, eu devo tá completando um ano (... ) É, um ano!

[A] - Qual é a função especificamente do coordenador do HGA?

[L] - É tem muita burocracia. A gente tem que fazer, é, um roteiro, é, de conteúdo, a gente tem

que conversar com os professores. A gente tem que pensar metodologia do curso. Então, eu

tive que estudar muito sobre a questão desblindagem cognitiva. A gente tem que pesquisar

vídeos que não tenha estereótipos. Né? A gente tem que fazer todo esse trabalho de, de…

atenção às nuances, as sutilidades que podem aparecer em textos escritos… Fazer crítica né?

Aos textos escritos, aos vídeos… É, tentar manter a turma integrada… Né? Cobrar o estudo

da leitura, tentar motivar dessa forma… Mas a parte burocrática é mais pesada. Eu gosto

muito desse contato aqui. Por exemplo, hoje o professor não pôde vir. E eu tô no lugar dele.

Então, eu vou gostar muito do que eu vou fazer agora. Só que isso demanda muito tempo.

Então, não tenho como fazer os dois papéis, de coordenar e fazer essa… atuação de dar aula,

por que… Ainda mais em período de matrícula, sabe? O coordenador, ele... tinha que ter uma

divisão!  Precisaria  existir...  Isso  a  gente  precisa  conversar.  Precisaria  existir  a  parte

burocrática, com a secretaria, e a parte de coordenar mesmo, pensando o lado pedagógica.
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Seria  mais  interessante.  Mas,  por  enquanto,  pensando  que  nós  temos  um  quadro  de

profissionais pequeno... Porque essa instituição, ela luta para existir! Com essa questão do

apoio,… de quem vai contribuir com o que, o trabalho voluntário… Então, o que a gente tem

é uma luta pra existir. E eu disse pra ela, quando ela me chamou, pra dar aula, eu falei assim

“Caraca, que legal! Eu sempre quis fazer parte de um movimento, de uma causa!”. E sempre a

minha causa foi a sala de aula. Sempre meu movimento, negro, foi em sala de aula. E quando

ela me abriu as portas para ta nesse projeto, eu falei assim “ Cara, que legal!”. Ela falava

muito do DEGASE, só que eu nunca tinha tempo para atuar no DEGASE (...) Só que eu

nunca tinha tempo. Aí quando ela me falou do HGA eu falei assim”po!”. Aí fiz o curso e

depois entrei para a aula e a coordenação.

[A] - Entendi. (...) Qual é o caminho que você seguiu e tem seguido para pensar a pedagogia

do HGA, pensar em métodos pedagógicos como você tava falando?

[L] - O caminho que eu segui foi muito no corpo a corpo. Porque quando eu entrei, eu entrei

para substituir uma pessoa que já tinha tudo montado. Então, eu tinha que seguir aquilo que a  

pessoa já tinha feito. E tinha que estudar muito o que a pessoa tinha feito, entender qual era a

proposta dessa pessoa. Tanto é que o curso foi modelado para apresentação de artigo final. E a

gente percebeu que, naquele momento, nosso público, ele estava sedento por uma história,

mas ele não tinha experiência de escrita. A experiência acadêmica, muitos tem. Mas muitos

também que procuravam, por mais que tivesse a  graduação,  eles não têm...  eles estavam

afastados dessa parte escrita. Entender o aluno.  (...) E já é normal a turma esvaziar. E quando

se pressionou fichamento, não sei quantos artigos, tcc com não sei quantas laudas e papapa…

Um perfil de especialização. A gente percebeu que isso também foi UM dos caminhos para

diminuir … o público. E, então, quando eu entrei, e a gente começou a perceber isso, e a gente

também não tinha um quadro para dar um feedback a tempo daqueles trabalhos, os trabalhos

que eram entregues… Ficou, assim, muito nítido que isso precisava ser (...) mais flexível. (...)

Porque também não é só no tcc que tem um conhecimento, entendeu? O tcc é uma das formas

de você mostrar um conhecimento,  um artigo também é outra forma de você mostrar um

conhecimento, sabe? Você pode mostrar esse conhecimento de história da África com diversas

linguagens, então, você, precisa tentar adaptar isso… Aí eu comecei a perceber isso. Uma

outra coisa também que eu percebi é que restringir o curso só ao HGA da UNESCO também

era maçante, e não enriquecedor para a proposta do próprio curso do HGA. Então, introduzir,

é, outras leituras, mesmo que complementares, mesmo que a gente tenha a base que é o HGA
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[da  UNESCO].  Mas  introduzir  leituras  complementares  é  fundamental  para  que  você

descortine ali, é, vocabulário, conteúdos (...) conceitos… Por que o História Geral da África

ele traz a descrição da história. E dentro da descrição da história, ele  trabalha os conceitos,

mas ele  não define os  conceitos.  Então,  o aluno precisa ter  a definição dos conceitos  de

filosofia africana, conceitos dentro de filosofia africana, conceitos (...) Então, assim, isso tudo

foi uma coisa que eu fui experimentando, vendo a necessidade… E eu tô um ano (...) Foi uma

coisa que foi surgindo, foi uma coisa que eu fui vendo a necessidade, sabe? Eu não tive a

possibilidade de antes de começar como coordenadora pensar o curso, eu tive que pensar

dentro do curso. Até por que eu acho que foi… eu acho que é assim que, mesmo que você

tenha um pensar antes,...

[A] - ...Falando da sua experiência de aluna também né?

[L] - É, ...dentro do curso, você vai ganhando esses outros olhares. Eu acho que nem quando

terminar o oitavo, por que são 8 livros, você já vai saber e vai ter uma receita de bolo. Você

não vai ter! Então, você sempre vai se renovar. Então, assim, eu não tive como… Eu tive

dentro do curso a montagem do que eu poderia fazer para o próximo período, seguindo um

cronograma que não era meu. Eu não tive, eu não pensei junto com a pessoa, então eu fui

seguindo aquilo mas eu fui adaptando, fui vendo, fui reelaborando… E nesse novo agora,

nesse agora, porque aí foi ano passado. Aí desse ano, eu pude “ Não, vamos colocar aí umas

novas leituras, vamo colocar uma flexibilidade (...) para avaliação...

[A] - Sim, eu acho que você meio que já falou isso, mas se você quiser dizer mais alguma

coisa sobre a experiência de coordenar o curso.

[L] - Muito enriquecedora! Tem sido um desafio constante. E, eu tenho crescido muito como

profissional, eu tenho crescido muito como pesquisadora. Porque eu pesquiso, eu leio antes de

planejar a aula. Eu pesquiso… Eu tenho que ficar vendo esses vídeos, vê se bate com o que eu

tô estudando, eu tenho que buscar outras leituras para associar com aquele do HGA. E mesmo

assim foge muita coisas. Eu tenho certeza que se eu não tivesse outra profissão, se o HGA

pudesse ser A minha profissão, exclusiva. “Ah, eu sou, exclusiva, trabalho exclusivamente

para o Hoju”. Se eu pudesse ser essa pessoa, seria muito mais enriquecedor. Porque eu tenho

que  dividir  meu  tempo  de  trabalho,  como  é  voluntário,  eu  tenho  que  ter  dinheiro  para

sobreviver. Então, eu ainda sou professora de três escolas, entendeu? Eu sou mãe, eu sou

esposa… Mas eu quis ser! Eu quis… Mesmo tendo essa profissão, de professora,  mantendo e

sabendo que eu teria que dividir meu tempo com a minha família, eu queria estar. Eu queria
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estar e… E eu acho que no caso de ter família, acaba que você precisa ser essa pessoa. Você

não pode ser “ah não, pra trabalhar no HGA, você tem que ser solteira e não pode… Não, não

é isso!”. Mas você precisa saber que você precisa ter o seu tempo de HGA, pra montagem.

Mas o caso é que eu tenho que, para além do HGA, eu tenho que planejar aula, tenho que

corrigir provas. Então, isso realmente, às vezes isso me traz uma ansiedade. Isso me causa

uma ansiedade porque eu sei que aquela burocracia do diário é uma coisa tão chinfrim, e eu

poderia ta utilizando o tempo pra… Aí eu fico pensando assim “Cara, ainda não peguei no

material do HGA. Ai, deixa eu terminar isso daqui rápido!” Aí eu vou pro material do HGA,

entendeu? É uma coisa que eu preciso… É, isso precisa… Acho que o dia em que  HGA for

uma instituição que possa me dar esse feedback de renda, com certeza eu [faz sinal com as

mãos sinalizando que vai embora,  sair de um lugar para o outro]… escola.  Com certeza!

Pública não, a pública eu vou continuar, que é a noite, é… Não é… O que tira mais o coro da

gente é escola particular, com projetinho disso, projetinho… Muitas provas! Desnecessárias,

de decoreba. Sabe? E, e assim, a criança já aprendeu ali  na sala de aula,  você tem, você

percebe  isso,  você  vê  nos  comentários  que  eles  fazem.  Né?  Mas  tem  que  passar  pelo

nivelamento bancário da prova.

[A] - Você tem conhecimento de outros cursos como esse pelo Brasil ? (...) ...Pode ser na

diáspora! (...) algum curso como o Hoju, no sentido de ser um curso menos preocupado com

essas técnicas acadêmicas, como você estava falando, um curso em que você possa chegar e

propor,  por exemplo,  a ideia da comunicação oral,  como trabalho final… Que pensa essa

coisa da autonomia, da desblindagem cognitiva...

[L] - ...Não. Não e teve… Uma vez, nós tivemos uma pessoa que assistiu um dos nossos

seminários e perguntou se podia fazer (...) como se fosse um estágio. Porque ela queria levar a

proposta da gente prum curso que ela ia começar a pensar… Para não sei aonde. Entendeu?

E... Só que a gente ficou meio receosa assim porque era uma pessoa branca, que a gente…

Uma das questões do Hoju é ser voltado para o público negro. Entendeu? Então, assim, a

gente ficou com receio. Ela assistiu uma outra e aí depois não foi mais… Aí a gente, “Óh, a

próxima vez que vier também, a gente vai pedir outras, outras referências”, porque também

não tem aquele vínculo, não tem aquela rotina, porque não ficou… Mas eu não conheço outra

instituição como o Hoju, eu conheço curso de História da África, mas também conheci esse

ano. Desde o ano passado, desde quando eu fiz, que não foi ano passado, desde que eu fui

aluna, eu só conhecia a disciplina de História da África dentro da UFRJ, que eram seis meses,
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do século XIX, que o professor Silvio dava… Então, já conhecia desde a graduação, que foi

em 1997! Desde a graduação, que eu sabia da História da África lá pelo… Mas não era,

assim, pegando, tentando dar uma panorama, tentando fazer um olhar crítico, não! E essa

História da África (...) acadêmica, conteudista, ainda assim com autores europeus contando a

História da África. Com um olhar de dentro, tentando trazer pessoas de dentro do continente

para  dar  aula,  com  essa  preocupação  de  ser  voltado  para  o  público  negro,  com  essa

versatilidade de avaliação, que também começou a ser feita… No primeiro HGA… No HGA

que eu fiz, tinha a versatilidade. Aí depois, começou a ser pensado como estratégia acadêmica

para colocar o público negro dentro da universidade. Como se o HGA pudesse ser uma ponte.

Só que a gente viu que não tava dando certo, então, criou-se o IPHAM, que é o preparatório

para o mestrado e o curso de História Geral da África ficou mesmo para alimentar a sede

desse público que quer conhecer…

[A]- Ah aí é uma coisa que eu não sabia, que o IPHAM tinha vindo do HGA...

[L] -  ….EU faço essa leitura porque ele não existia. Então, você, depois vai pesquisar isso...

[A] - Vamos dizer assim, mais influenciou talvez né? Instigou (...)

[L]  -  ...  Porque o  IPHAM, ele  não existia  antes,  ele  passou a  existir  por  causa  de  uma

necessidade de escrita,  acadêmica.  Então,  de repente,  essa ponte que eu faço,  é  a  minha

leitura. Daí você descobre isso.

[A] -  (...) Queria que você comentasse sobre essa coisa das comunicações orais, que, agora,

você  me diz  que é  uma proposta  tua  né? Sobre os  resultados  que você tem visto  nessas

comunicações orais porque já teve alguma turma que fez, ou não?

[L]  -  Não!  Essa  é  a  primeira  vez  (...)  Porque isso  vem da  minha  experiência  dentro  do

mestrado quando eu me inscrevo para fazer parte de mesas de comunicação. Então, tem um

congresso ali, tem um seminário ali, que abre inscrição de comunicação, eu participo. Então,

eu comecei a perceber que não só uma comunicação acadêmica poderia ser levada para esse

espaço. Se você fala de uma abertura da universidade, para a universidade é para tooodos,

mas, deveria ser mesmo, um espaço de troca. Então, eu comecei a pensar que esse espaço da

comunicação, po, se o intelectual, o pesquisador, ele vai lá entrevistar uma pessoa tida como

comum, TIDA como comum, ela tem muito conhecimento ali! E ele vai transformar aquele

conhecimento, tido como comum, numa linguagem acadêmica, ele tá indo lá buscar. Então,

por que não abrir esse espaço da comunicação para um relato de experiência, que um aluno da

instituição que tem um bloqueio ou um receio de apresentar como artigo poderia apresentar
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como “Olha,  minha experiência de racismo foi essa, essa e essa”; “Minha experiência de

conhecer a História da África é essa, essa e essa”. Então, de repente seria interessante abrir

esse espaço da comunicação,  não só para um campo de...  acadêmico, artigo,  né? Mas,  é,

relatos de experiência, o próprio professor com experiência de sala de aula, pode apresentar

um plano, ou um projeto da escola dele, ou comentar o que os alunos estão aprendendo a

partir da aula dele...

[A] -  A Kaká,  ela  comentou comigo que o curso instigou,  influenciou pessoas  como por

exemplo, é, não vou me lembrar… recordar agora, mas que escreveram roteiros, peças… (...)

Cê sabe de outros exemplos?

[L] - Eu conheci (...) um rapaz que a gente fez uma apresentação de uma comunicação no…

Eu assisti a apresentação dele, eu tava na mesa de comentário. E ele foi apresentar um projeto

que ele tem na escola dele, que é um projeto de teatro. E aí, ah, quando ele me viu, eu falei

antes “olha, eu tô aqui, eu tô participando disso”. Aí eu contei um pouquinho a minha história

para fazer os comentários das pessoas. Aí quando  eu falei do Hoju, aí quando ele foi dar a

devolutiva dele do que eu comentei, ele: “Ah eu fiz o Hoju!”. O Hoju… Eu fiz o HGA pelo

Instituto Hoju (...) …. Entendeu? Então, assim, realmente, é, teve uma vez...

[A] - ...Tem vários frutos aí, né?

[L] - … É, cara, fora o que a gente não tá sabendo, né? Pessoas que devolvem pra gen… Eu

acho muito legal, até vou fazer esse pedido, pessoal… Se, se mantiver no curso,  beleza a

gente vai  tá  em contato,  mas se a  pessoa não conseguir  se  manter  no curso no próximo

módulo que abrir, sempre dá uma devolutiva pra gente, sabe? Porque, de uma certa maneira, a

pessoa  pode  até  achar  que  não,  mas  alguma  coisa  ali  foi...  trabalhado,  né?  A própria

experiência dessa… de você poder falar, porque às vezes você é só o expectador do professor,

mas o curso que permite você refletir e falar, que a gente pede isso. “Leiam e façam as leituras

e façam comentários…” Né? Tragam as suas experiências…. Isso, eu acho que, pra mim, eu

ganhei nisso. Porque, é engraçado, no CEFET, eu era a expectadora. Minha atuação era muito

na escrita, e a minha atuação era na comunicação da escrita! Mas esse diálogo… o CEFET

tem uma postura  academicista… Aqui,  tem uma postura  que envolve  a  parte  acadêmica,

porque você precisa conhecer, estudar, ler e fazer seus comentários acadêmicos, mas também

tem o outro lado. “ Eu, eu me lembro do meu racismo, eu…” Isso vai aparecendo, e aí é  

importante deixar aparecer, na minha visão.
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[A] - Perfeito. A última questão é só... É, com relação aos módulos, né, objetivamente, assim,

o que que, o que que cada um trás? Eu sei que tem a ver com o período histórico que tá no

livro, em específico, mas por exemplo, módulo 1 e 2 e 3, não tenho de cabeça aqui as datas,

né? Mas os módulos 1, 2 e 3 tratram… Antiguidade? Tratam…. Qual é o objetivo em cada

módulo? O que vocês pensam em fazer, pensam, tipo assim, que o aluno tem que sair dali

sabendo?

[L] - A princípio, a gente segue um roteiro...é, de, um cronograma de tempo mesmo e de

contexto histórico. E segue como se fosse..., Eu detesto essa questão de pensar na evolução da

história pelas datas, mas a gente acaba seguindo isso porque isso é o que trás o HGA pra

gente, o livro base que a gente estuda. Mas eu tenho repensado isso para os próximos, porque,

é,  eu  tenho pensado em temas  e  não em  focar  em temporalidades.  A gente  tem feito  a

temporalidade, mas eu tenho pensado uma necessidade mais temática, e o HGA como um

pano de fundo do que temporal (...) Eu tenho pensado, mas a gente tem feito mais temporal. O

um, dois, três e quatro. O um é historiografia: como estudar história da África. O dois, três e

quatro trabalha da Antiguidade até  o que você chama na,  para história europeia de Idade

Média. É um pensamento temporal, de períodos, com uma significação europeia. Por mais

que seja história da África! Então, você vai trabalhar, não Idade Média, mas você vai trabalhar

“(...) Era Idade Média na Europa, como era na África?”. Na África era assim, assim, assim,

assim, assim. E do cinco até o módulo oito, você trabalha, idade, era moderna, que aí você já

pega um contexto mais africano de pensamento. Era moderna e a…..  a colonização e o (...)

período pós colonial.

[A] - Entra mais um pouco da discussão sobre diáspora, né?

[L] - E a diaspora: tráfico, que a era moderna é tráfico, e o pós colonial, a diáspora.

[A]  -  Eu  senti  que  esses  primeiros  módulos,  eles,  é,  desconstroem alguns  mitos,  né?  E

produzem essa desmistificação, né, para poder que….essa coisa do colonialismo, ele demanda

um debate mais maduro, seria isso?

[L] - O objetivo do... livro, e a gente segue um pouco a linha do Ki-Zerbo né? Ao pensar

história da África, é justamente você pensar a história da África de dentro, pensar História da

África  a  partir  do  que  ela  traz  como  conceito.  Né?  Porque  o  que  a  gente  tinha,  tava

percebendo  quando  se  falava  de  História  da  África,  era  uma  História  da  África  sempre

atrelada numa comparação.  História  comparada.  A África comparada à  Europa.  Então,  se

quebra um pouco isso com o curso e com o próprio livro porque o…. A proposta é você
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buscar fontes da própria África, uma linguagem… E aí quando você pega as fontes da própria

África,  aí  vem  a  historiografia,  você  tem  que  ressignificar  até  como  é  o  estudo  da

metodologia. Porque a metodologia, até então, européia é a escrita. Você tem uma história

escrita,  o  que  não é  escrito  não é  história,  por  isso,  pré-história  e  história.  Aí  a  história

europeia se coloca cânone assim, até hoje você fala “ah, os povos pré-históricos”, né, por que

você coloca como se a história fosse só escrita. Então, quando você traz a história da África

por ela mesmo e mostra que a história da África, ela é oral,  baseada na oralidade e você

precisa de uma outra forma de… de guardar a fonte,  que é uma fonte oral,  você precisa

registrar, e de que maneira… Então, a memória da pessoa importa muito. Então, você já vai

ressignificando a própria maneira de contar,  a própria maneira de você criar metodologia.

Então, metodologia da história oral. E durante muito tempo a metodologia da história oral, ela

foi.. Julgada de maneira muito… (...) não científica… não…. Não dá garantias! “Essa história

não me dá garantias”.  E essa história  da África,  ela  sendo apresentada,  ela começa a ser

repensada numa história mais contemporânea da própria história europeia. Vem a história dos

grupos humanos, dos povos, a história dos subalternos… A historiografia, ela era a dos heróis,

dos grandes feitos. Quando você começa a falar a história das mulheres, a história dos povos,

a história dos camponeses… Isso está batendo com a descoberta que você está fazendo sobre

a África.  E pensar  a África também ajudou a repensar  a  própria  história  dos subalternos

europeus (...) Qual é o registro da história das mulheres? Qual é o registro da história dos

órfãos? Qual é o registro da história dos camponeses? Você só conhece essas histórias quando

tem grandes feitos, revoluções. “Eles se revoltaram…” (...) Entendeu? Então, e a África sendo

vista enquanto subalterna em relação a história europeia e ela grita: “ Não, eu tenho história e

a minha história é contada de forma oral”. Isso ajuda até a compreender a própria história de

grupos  subalternos  europeus,  olha  que  interessante!  (...)  Então,  a,  a… Não  sei  se  eu  te

respondi, ta?

[A] - Não, respondeu. Você tem algo a acrescentar?

[L] - Eu tô gostando muito de tudo o que eu tô fazendo! (...)
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APÊNDICE C 

ENTREVISTAS TRANSCRITAS REALIZADAS COM ALUNOS E EX ALUNOS DO

CURSO DE HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA

Entrevista concedida dia 09 de agosto de 2019 na Biblioteca Parque Central do Brasil no Rio

de  Janeiro/  RJ  com  fim  de  pesquisa  acadêmica  e  devidamente  autorizada  seu  uso  e

transcrição.

Duração: 00:14:22

 Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[E] - Eduardo, na posição de entrevistado.

[A] - Primeiro, diz, por favor, seu nome, idade, título acadêmico, profissão, o que faz da vida.

[E] - Meu nome é Eduardo. Eu sou formado em História e tenho pós-graduação em Relações

Internacionais e em História do Brasil, e agora estou fazendo esse curso de História da África.

Tenho 52 anos…

[A] - É, você tem trabalhado com a área?

[E] - Não, eu … pretendo trabalhar dando aula de história. E, no futuro também, de história da

África, por causa desse curso que estou fazendo.

[A] - Ah, bacana. É… uma breve apresentação, assim. Como é que você se apresentaria de

forma breve, assim. O que que você… Livre, assim… (...)

[E] - Ah, eu sou  uma pessoa… Desde que fiz o curso de história, eu sinto, eu sou uma pessoa

muito curiosa com história  da África e  do negro e,  assim,  essa curiosidade sempre foi  a

matéria que eu mais me dediquei, ainda no curso de graduação de História. Então, assim, eu

tenho… Eu sou uma pessoa muito curiosa nessa área de história da África, história antiga e

história do negro no Brasil

[A] -  (...) Você se considera negro, certo?

[E] - Sim.

[A] -  Mora em Maricá. Eu só preciso ter uma, um... criar um perfil, né? Cor, cidade, é… se

você entende que você participa de algum movimento social, filiado a alguma coisa…

[E] - Eu sou filiado ao MNU, Movimento Negro Unificado.

[A] - Interessante. Desde quando?
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[E] -  Desde 2016.

[A] - Ah, bacana. Quantos cursos já fez ou faz, quando fez? Com relação ao Hoju. Quantos

cursos você já fez no Hoju?

[E] - É… já fiz 5 cursos no Hoju… Não, na verdade, esse história da África,  estou, vou

começar o sexto … o sexto módulo. E também comecei a fazer o matriarcado, também no

Instituto Hoju.

[A] - Então, além do HGA, o outro curso que você fez foi o de Matriarcado Africana (...) Você

começou a fazer esse curso quando? O do HGA.

[E] - Foi em janeiro de 2017. 

[A] - (...) Então você é um aluno contínuo desde então, você não parou nem nada?

[E] - Não, não.

[A] - Ah perfeito. Então, você pretende continuar e ir até o oitavo?

[E] - Agora, eu quero ir até o fim.

[A] -  (...) Como é que você conheceu o Instituto Hoju?

[E] - Foi através de amigos no Movimento Negro Unificado. E, falamos sobre o curso de

História da África que teria no Instituto Hoju… Eu me interessei, entrei em contato…

[A] - O que mais te chamou atenção, quando você viu, ouviu falar do Instituto Hoju?

[E] - Foi o curso de história da África que… os outros cursos de pós graduação em história da

África que tinha em outras universidades que eu, assim, não tinha boas informações sobre o

curso… e, no MNU… É, não tinha boas referências sobre os outros, sobre os outros cursos. 

Mas no MNU, eles me falaram desse curso,  do Instituto Hoju,  do pessoal.  Aí  eu resolvi

conhecer, e gostei.

[A] -  Ah,  interessante.  É… o que você  pretendia  adquirir,  acho que isso você já  acabou

respondendo na sua apresentação, e… que seria justamente essa sua curiosidade que você tem

desde sempre, né, desde menino. Qual a importância dos conhecimentos adquiridos no curso

para sua vida  pessoal e profissional?

[E] - Ah… na vida profissional, eu pretendo trabalhar nessa área de, dando aula, de história da

África. E na vida pessoal, me ajudou muito a conhecer mais sobre a… cultura, história da raça

negra, dos africanos e dos negros aqui no Brasil.

[A] - Sim, sim. O que mais te impactou… o curso de inspirou a fazer alguma coisa, algum

tipo de projeto social, é...alguma iniciativa diferente, assim…
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[E] - Ah… me incentivou, me incentivou a querer, mais ainda, a trabalhar nessa área dando,

dando aula. E agora eu tenho vontade também de trabalhar assim em algum movimento social

com,  principalmente  com  crianças  negras,  para  alfabetização…  de  pessoas,  de  adultos,

crianças…

[A] -  Ah, bacana.  É...  Você acredita  que tem alguma coisa,  até onde você foi,  que tenha

faltado no curso?

[E] - Hm… Não, não acho que… Como o curso é novo, as vezes tem assim… é… pode ficar,

a gente pode achar que ficou incompleto, assim, alguma aula, pesquisar algumas fontes. Mas

acho que isso, com o tempo, acho que a tendência é melhorar mais ainda, o curso vai ficar

melhor do que é.

[A] -  (...) Tinha alguma coisa que você esperava ver e que acabou não sendo suprido, assim?

[E] - Não, isso não aconteceu.

[A] - Inclusive, cê viu mais do que você esperava ou alguma coisa assim?

[E] - Justamente! Eu… eu aprendi no Hoju, esses 5 módulos que eu fiz, eu aprendi mais sobre

a história da África e do negro no Brasil do que no curso de pós graduação de História do

Brasil e em todo o curso de história, que eu fiz, eu, eu não aprendi tanto como eu aprendi

nesses 5 módulos do Hoju (...) em dois anos.

[A] - Teria alguma sugestão para dar ao Instituto?

[E] - É… não, acho que não. Não tem.. 

[A] -  O que você tem a  dizer  sobre a  dinâmica em sala  de  aula?  O método pedagógico

utilizado foi apropriado para o seu entendimento? A forma como elas falam, né, falo elas né…

E… é uma forma que, contribui para sua absorção, é um, um... meio que você entende, uma

linha de pensamento coerente com …

[E] - É, o método, a metodologia que estão usando, eu acho que até melhorou, pelo… pela

forma  que  a  gente  estudava  no  primeiro  módulo,  e  agora,  de  alguns  módulos  para  cá,

melhorou, melhorou muito! Foi com a introdução de algumas ideias da professora Laviny, eu

achei que melhorou muito, eu achei que ela contribuiu bastante para o Instituto Hoju.

[A] - (...) Qual, ou quais, as diferenças mais marcantes com relação ao ensino tradicional, a

escola,  as universidades em que você estudou e tudo mais…

[E] - Que… como eu disse, que no Instituto Hoju, eu aprendi muito mais do que eu aprendi

em 4, 5 anos de graduação e pós-graduação em outras universidades. Por que... o método, o

conteúdo que é ensinado nas escolas tradicionais,  é um conteúdo… Cê estuda história da
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África,  é… pela  visão  do… de estrangeiros,  de europeus,  de norte-americanos,  então,  de

pessoas que não são africanas. Então, isso é o que me ajudou muito no Instituto Hoju, é poder

estudar história da África, mas uma história contada pelos africanos. Isso me ajudou muito a

compreender  melhor  a  história  da  África.  Então,  o  que  eu  acho,  a  diferença,  a  principal

diferença que eu notei  é essa.  Eu...  eu estudava a  história  da África,  através de obras de

autores, pesquisadores, não africanos.

[A] - Então, acaba que, a metodologia, o grande diferencial da metodologia que faz com que

seja tão compreensível (...) é a ideia de ta afrocentrando os, os conteúdos, né, de um modo

geral.

[E] - Sim. 

[A] - É, eu esqueci… de falar direitinho, você… você disse que trabalha com o que? Você

quer trabalhar com coisa, mas você hoje trabalha com o que?

[E] - Não, eu, hoje eu sou aposentado. Eu não trabalho. Eu trabalhei com uma empresa de

energia elétrica em Minas, e não tinha nada a ver com a história…

[A] - Aé! Você é mineiro, né? Belo Horizonte, né?

[E] - Sim. Isso.

[A] - É… e eu esqueci de perguntar também onde você se formou em história?

[E] - Eu fiz história no Centro Universitário de Belo Horizonte e as pós…, pós graduação em

Relações  Internacionais  e  História  do  Brasil,  eu  fiz  na  UCAM  (Universidade  Cândido

Mendes) no Rio de Janeiro.

[A] - Ah, sim. Perfeito! Também é importante assim até por que houve uma atualização, ainda

que bem rasa, nos currículos, né? Nas universidades tradicionais e tudo mais.. É… em que

ano você se formou?

[E] - Foi… é, em 2003 eu fiz, terminei a graduação em História em Belo Horizonte. E em

2006 eu fiz a pós graduação em História do Brasil e em 2012 a relações internacionais.

[A] - E aí… A pós, no caso, nas pós graduações, você viu relações com a lei 10.639? Por que

ela também se aplica ao ensino superior, né?

[E] - Sim. Mas, no curso que eu fiz…, é… não se aplicou muito essa lei, assim… Acho que

até por que não tinha pessoal especializado, nisso.

[A] - É, um problema recorrente, né?

[E] - É.
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[A] - É… que abordagem o curso faz sobre história e cultura afro brasileira? Pensando o

Brasil mesmo, o que nesses módulos você viu mais sobre o Brasil?

[E] - É… principalmente quando estuda a África Sub-saariana, e quando estuda a região de

Angola, de… Nigéria, Gana… Então, aí a gente vê que tem relação com, o que eu aprendi na

história, um pouco da história do Brasil, com… tem muitas relações com os negros, aqui no

Brasil e um pouco da história que eu conhecia dos negros no Brasil e até dentro da minha

família… (...) E… até mesmo na minha família, que… meu pai, o meu pai era de candomblé.

Então, e... quando eu passei a estudar no Instituto Hoju, eu comecei a entender coisas que eu

não entendia, quando eu era criança e ia na minha família.

[A] - Toda a sua família era do candomblé?

[E] - Não, só o meu pai. E depois ele largou, abandonou… Mas, (...) também, eu nunca, eu

nunca  segui.  E  quando eu  nasci,  aliás,  ele  já  tinha  abandonado,  mas  ele  não  abandonou

totalmente. Foi depois que eu passei a entender o candomblé, a história da África, que passei a

entender muito sobre… quando eu era criança, as coisas que eu via na minha família, no

bairro onde eu morava…

[A] - Sim. Inevitável, né? Relacionar com o Brasil. É… você teria alguma coisa a acrescentar,

que você acabou não falando aqui? Alguma coisa, algum… opinião que você tem com relação

ao curso…

[E] - Ah, eu só... Eu acho que a tendência do Instituto Hoju é crescer cada vez mais e esse

curso vai… a tendência dele vai ser melhorar. E pra mim tem tudo pra ser o melhor curso de

História da África aqui no Rio de Janeiro.
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Entrevista concedida dia 21 de agosto de 2019 no Centro Cultural João Nogueira -

Imperator no Rio de Janeiro/ RJ com fim de pesquisa acadêmica e devidamente

autorizada seu uso e transcrição.

Duração: 01:02:15

Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[I] - Ivan, na posição de entrevistado.

[A] - (...) Por favor, me diga seu nome, idade, o que você estudou, o que você faz da vida…

[I] - Meu nome todo é Ivanildo Manuel S. Jr.. Eu sou formado em Educação Física e pós

graduado  na  área  e… pós  graduando,  né?  Pós  graduado  e  pós-graduando  pelo  Hoju  em

História da África. Eu sou funcionário público federal, tô no mundo da capoeira desde 2001.

Sou produtor e coordenador cultural do grupo cultural Afrolaje, que tem sede aqui no Méier,

faz a roda todo último domingo do mês no Baixo Méier. Sou um pesquisador autônomo, das

culturas e suas vertentes, principalmente na cultura afro-brasileira, né? Mas, mais embasado

na capoeira e no jongo. Conheci o jongo na academia, não… Até então, nunca tinha ouvido

falar. E Hoju eu conheci… Eu sou um egresso do primeiro curso de História da África aqui no

Rio de Janeiro (…). Porém, rolou um estresse (...) e eu decidi não permanecer ali que daquele

jeito,  apesar  de  ser,  de  eu  querer  continuar,  mas,  eu  não  concordava  com as  coisas  que

estavam acontecendo, daquele jeito né? (...) É, por conta de um processo meio que… de uma

posição racista da (…) [organização], de alguns professores brancos, o do não posicionamento

do professor coordenador do curso por conta do doutorado dele depender deles... Enfim! A

nossa coordenadora direta, a menina que articulou esse processo para funcionar (…) [o curso],

ela foi limada, de maneira muito injusta. E nego tentou, tentou, tentou de tudo o que é jeito.

Aí… tirar  ela.  E  ela  saiu.  E  ela  acabou  levando  com ela  o  pessoal  da  Lusofia,  né?  Da

Universidade de Literatura Afro que tava querendo um convênio na ocasião. Aí os brancos

quiseram lima-lá e aí, a partir daí, eu falei “Não vou ficar aqui não! Não concordo com isso

não, não quero porque...”. (…) Aí eu achei o Hoju no Facebook, vi uma chamada e tal… Aí

eu… Aí fiz a entrevista, aquela coisa toda… (...) No primeiro mês de aula, começou, aí eu

falei “Ah, é aqui. Se isso aqui continuar, é aqui!”. Aí já tô há dois anos, esse ano eu tive que

trancar, por conta do trabalho, que eu recebi um curso do trabalho pra fazer e eu não tava

dando conta da carga de leitura. Cada uma eu tinha que ler duzentas páginas para cada uma
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das pós, então eu falei : “ó, então, eu vou, como essa daqui é trabalho. Eu vou me afastar esse

ano do Hoju, para me dedicar a questão do trabalho. E assim que terminar em novembro, em

dezembro eu tô me re-matriculando pro próximo ano para dar continuidade, que eu já tenho

dois  anos,  né? Eu já  fiz  a  pós,  agora eu quero concluir  que é  o mestrado,  pra entrar  no

mestrado lá e enfim… (...) Ah eu tenho 46 anos, sou natural do Rio de Janeiro. Nasci aqui em

Triagem, Benfica,  ali.  Sou cria de Realengo. Já morei,  morei  na Baixada muitos anos.  A

família  do  meu pai  é  da baixada,  dos  meus pais,  né?  Caxias  e  Nilópolis.  Fui  criado em

Realengo, estudei na Tijuca… Digamos que eu sou… é, eu me considero, não, ser melhor ou

pior,  né?  Mas,  eu  sou um privilegiado  dentro  do  contexto  do  nosso  povo,  né?  Eu tive,

consegui estudar numa boa escola. É, conseguir passar, alcançar onde eu tô hoje, na época não

tinha cotas, mas eu concordo com toda essa questão de cotas e tudo mais. É, essas ações

afirmativas são muito justas. (...) Eu sou formado pela UFRJ (...) e sou pós graduado pela

Celso Lisboa em Treinamento Físico, em recuperação… Treinamento funcional e recuperação

múltipla esquelética e pós graduado pelo Hoju. E é, isso, Agora tô fazendo uma pós graduação

de Gestão Pública pelo, pelo governo né?

[A]  (...) É, você se auto declara negro, certo?

[I] - Sim, com certeza!

[A] - (...) Você tem, no caso você já respondeu se você tem alguma envolvimento com algum

movimento  social,  o  Afrolaje,  então,  né? Você algum outro tipo  de filiação… no sentido

político?

[I] - Não, por conta do meu trabalho, eu não tenho como ter essa afiliação, E eu sou um cara

que, tem coisa que a esquerda faz que eu acho bacana, tem coisa a direita faz que eu acho

bacana. Então, eu sou… Eu costumo dizer que eu sou apartidário. Eu sou pela coletividade,

pelo bem comum. Se, não importa da onde ta vindo, se é pro bem, pra todos. Se é pra todo

mundo tá equânime no processo, eu apoio.

[A] -  Você acabou também dizendo como você conheceu o instituto,  né? (...)  E aí  o seu

interesse direto já foi no HGA, certo?

[I] - É, porque eu… História da África, era algo que eu, que eu já estava buscando e aí, a

parada surgiu. Aí, eu sai de um, e eu agora eu vou ficar sem par. E a graduação, a primeira

graduação era só lá no Maranhão. Aí eu teria que fazer uma transferência pro Maranhão para

fazer uma graduação em História da África lá no Maranhão?... Aí, logo em seguida o Hoju

apareceu pra mim...
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[A] - Você foi, então, das primeiras turmas?

[I] - Primeira turma! Eu sou da primeira turma do Hoju. (...) Nós somos, hoje, acho que nós

somos 5 ou 7 da época do primeiro grupo que ainda resiste, né? (...) Que a turma começou

com, acho que tinham 17, é, entre 17 e 20, se eu não me engano. E a galera foi, foi saindo, foi

saindo, foi saindo… Teve ano que era só três, eu mais dois. Aí, o pessoal antigo voltou. Mas,

no todo ali, a gente...

[A] - Você tem contato com esse pessoal?

[I] - Tem, a gente tem o grupo, o grupo Hoju (...)

[A] - Inclusive, é uma das ideias bacanas do Hoju, né? Que acaba criando essa rede. Inclusive,

se você puder passar o contato de alguém, se puder…

[I] - (...) Tem, qual o nome dela? Uma psicóloga, ela é da Tijuca (...) Até o processo dela é até

interessante porque como ela é uma mestiça. Uma negra, mestiça, com a pele bem clara. E ela

passou por esses processos de racismo, sem se entender. Rolou uma catarse uma aula nossa lá

com ela, foi uma choradeira, doideira!

[A] - O Hoju ajudou ela a se  compreender, né?...

[I] - … A se compreender melhor. Estudar a questão do maafa, estudar a questão africana, a

história africana. Porque do povo x faz assim, porque daquilo. E... ajudou bastante!

[A] - Essa sua relação, essa sua vontade de estudar história da África, tô supondo, né?, vem

com essa questão com a capoeira, da sua relação com a capoeira?

[I] - Na verdade,  é, digamos que o embrião...  Que eu era aqui do Rio de Janeiro,  tocava

samba. Tinha uma galera que fazia um pagode, e tal.  Aquela coisa toda, mas.. Eu sempre

gostei de valorizar o negro. Porque eu fui um jovem que, a maioria dos meus amigos não

eram negros, eram mestiços, que não se reconheciam. E as meninas sempre queria o loirinho

do olho azul, do cabelo escorrido. E eu era o pretinho tímido, das feições do narigão, do

beição…  Então,  eram  apelidos,  é,  beiçudo,  macaco,  essas  coisas…  Então,  isso  me…

trabalhou, a minha estima era muito deficitária, né? Aí, quando eu fui, eu estudei no colégio

militar, que eu fui um cara privilegiado nesse processo porque eu tive acesso a uma educação

acima da média. E lá no colégio militar, eu tive situações de racismo, assim, berrantes, de

colega falar que não gostava de preto porque o pai não gostava,  mas o moleque era preto, (...)

o moleque era preto também! Mas, enfim…. Aquela coisa toda! E, eu sempre busquei estudar,

né? Eu sempre fui, nunca tive dinheiro de comprar… Hoje tem internet, né? Mas antigamente

era aquelas enciclopédias, então… O amigo emprestava uma, tu lia… Ou… Então, sempre fui
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buscando  e  sempre,  olhando,  olhando  a  questão  do  Egito… Mas,  di  boa.  Aí  quando  eu

comecei na capoeira, eu era karateca e… Aí eu falei, não vou continuar não, vou pro Aikido.

Só que eu fui transferido para Manaus. Em Manaus não tinha Aikido. E o cara do karate lá,

que era até negro, eu achei ele muito violento, a energia não bateu. Aí eu pensei, o que eu vou

fazer? Foi aí que a capoeira literalmente passou na minha frente. Assim, ó. O mestre passou

na minha frente aí eu fui questionar. Aí ele me convidou , pra fazer uma aula experimental eu

fui e aí nunca mais parei. Depois de um mês, depois de dois meses de aula, ele veio com um

caderninho  fininho,  devia  ter  umas  20  páginas.  “Ólha,  isso  aqui  é  a  matéria  para  o  seu

batizado. Você tem que ler isso, que vai ter uma prova escrita em cima disso aí,  e toda a

questão da movimentação aqui”. Aí quando eu comecei a ler ali, já tocou na história africana,

já falava de, já falava dos mestres, falava das origens, falava de orixás, falava de algumas

coisas e tals. Aí eu não parei mais, não parei mais de buscar, aí sempre... Dali foi pra outro

livro, e dali foi pro outro livro e dali pra outro livro e então…

[A] - (...) Seria legal você falar também da ligação com o Geru-Maa.

[I] - É, no início, até ia te perguntar isso. Quando você falou com relação a capoeira, eu tô

querendo, eu desenvolvo uma pesquisa, minha. Só que eu não, eu não queria fazer mais do

mesmo, como você disse, aquela coisa da filosofia pela filosofia (...). O meu trabalho de TCC,

eu sou da educação física,  mas eu fiz sobre capoeira e samba e jongo.  Eu não fiz sobre

performance do laquitato, lesão de joelho. Não, não tem nada disso. E preparei um trabalho,

achando que eu ia pro auditório falar, né? E nada. Eu só falei com aquele banner ridículo. Três

pessoas pararam pra perguntar. E os professores, dois professores pararam para dar nota. Eu

falei “Cara, eu preparei uma palestra, pra ir em cima de púlpito e falar, apontar, questionar…”

E aí eu fiquei muito decepcionado. E, no sábado, no curso de introdução à filosofia africana,

com  a  professora  doutoranda  Katiuscia.  Quando  você  falou  de  Geru-Maa,  eu  fiz  uma

colocação de que a capoeira é o geru-maa. Quando fala da, o Geru-maa, fala da questão da

serenidade, de você se manter sereno em todas as situações, em todos os processos de forma

de você  não desequilibrar.  E  meus  mestres  sempre  falavam isso.  Você tá  na  capoeira,  ta

jogando,  ta  rindo,  capoeira  angola  é  sempre  rindo,  principalmente  angola.  Ta  batendo,  ta

rindo,  ta  apanhando,  ta  sorrindo.  De forma que,  quem ta  jogando contigo,  tá  dialogando

contigo ali, não perceba se você tá aflito ou não. Não perceba se você tá agressivo ou não. É

uma conversa, então, a pessoa pergunta, e tu responde e tu pergunta, ela responde, então esse

diálogo vai rolar. Então, por mais duro que seja o jogo, você vai sorrir sempre. Você vai,
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então… E Geru-maa assim, fala isso, essa questão de se manter sereno, num processo de

maafa, num processo de agressão, num processo de… que acontece para tirar o seu equilíbrio

e  você  conseguir  com isso  se  equilibrar  e  conseguir  pensar,  né?  Estar  presente,  viver  o

presente e não ficar divagando ali de como eu vou pegar. Não, vamos aqui e o que acontecer

aqui, a gente responde… (...) Mais ou menos, por aí.

[A] - Eu acho muito interessante como que o povo preto vem buscando formas de se formar

nesse sentido, né? Já que, no caso, as nossas escolas tradicionais não… Não sanam essa nossa,

essa nossa… que é mais que uma curiosidade, né?

[I]  -  Não supre,  não supre! Porque na escola era  sempre assim.  Ah, história  da América,

história do Brasil… Ai o preto é escravo, escravo e preguiçoso que precisa apanhar para

trabalhar. Aí, quando fala isso, aí, os coleguinhas sempre olham... Eu lembro de uma situação

hoje… No C.A. ... 1900 e… 79! 1978/1979, eu tava com seis anos (...) e eu estudava num

colégio  lá  na… Em Nilópolis,  chamado  Maria  Tomazia  (...)  E  na  minha  sala  tinha  uma

menina chamada Noêmia. Uma pretinha, que andava sempre com os cabelos na traçinha e de

óculos. E na época eu não gostava… E a professora botou quem? Botou nós dois juntos (...)

para sentar o ano todinho. Tipo assim, todo mundo sentava em dupla. Aí branco com branco,

preto com preto. E eu lembro que eu não queria sentar com ela. Eu queria sentar com outra

pessoa. Eu queria… Enfim! Todo nosso processo de não aceitação, aquela coisa toda… E

enfim.  E,  e  quando  eu  entrei  nesse…  eu  comecei  a  ver,  sentir.  E  via  que,  cheguei  na

adolescência e não tinha…  Aquelas questões de, de as meninas não quererem ficar comigo. E

como é que eu vou usar  esse processo? Então,  já  que eu não tenho o físico,  eu vou me

trabalhar no intelecto, né? Saber conversar, aí foi quando eu despertei para a leitura. E... isso

aí… Só que eu caí num problema, aí eu chegava com as meninas, e acaba sendo prolixo e elas

não entendiam metade do que eu falava (...) Foi um processo bem interessante, bem marcante,

né? Que eu lembro de cada fato, eu lembro de falas de meninas, enfim que, que na ocasião

tocaram bem fundo, machucaram bastante, mas eu falei “ não, não pode ser assim não, um dia

isso vai mudar!” E enfim mudou! Mudou o processo e… e eu, depois que me reconheci como

tal, como preto, como...aquela coisa de… Como aquele que veio pra ficar, veio para manter, o

que nós temos, aí sim, a coisa toda veio de maneira mais tranquila. Não sei se eu respondi o

que você perguntou...

[A] - Boto fé. Respondeu sim! Exato, você também respondeu a quarta pergunta que seria o

que você pretendia adquirir quando você entrou no Hoju
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[I] - Eu respondi isso? Não sei se eu respondi isso (...) Na verdade, é uma busca, a gente, a

gente… O ser humano de maneira  geral  sempre,  sempre tem aquilo… algo que ele  quer

preencher, né? E a gente nunca sabe… E como nosso povo sempre foi mais holístico do que o

europeu, porque o europeu dividiu né? Separou a espiritualidade da tecnologia, da ciência. E

as duas não podem ser separadas porque gera todo esse processo doido que nós temos hoje.

Que é o “o que é de lá, é de lá, o que é de cá, é de cá”. Mas na verdade tá tudo ligado. Nosso

povo sempre manteve isso. Mas, por exemplo, eu nunca frequentei terreiro. Eu nunca…. Meu

pai era, foi coroinha, da igreja (...) Minha avó tinha uma ligação… O meu avô era Ogã! Aí, eu

já descobri depois… (...)  Ele ia para igreja, mas ele era Ogã! (...)  A minha avó chegou a

frequentar, mas depois de um tempo parou e depois virou, tipo, beata, né? Ia pra igreja, todo

domingo ia para igreja, os meus tios fazem isso até hoje. E quando eu comecei a ver tudo isso,

aí eu ficava… Fui pra igreja, fui pro grupo jovem, fui fazer crisma, primeira comunhão… E

eu questionava porque que… eu vou morrer? Viver 80 anos e morrer… E essa coisa não,

não… Me consumia! E, paralelo a isso, eu continuo não sendo não, né, não praticante, não

sendo  de...  das  religiões  afro,  hoje  eu  sou  espírita.  Mas  comungo  muito,  estudo  muito,

frequento, falo, converso e, e gosto do processo, da mitologia. Gosto da cosmogonia que tem

por trás disso. E nada vai de encontro com o que o espiritismo me passou. Pelo menos, pra

mim, eu não vejo separação. Quem separa são aqueles que não querem aceitar o processo. Eu

não separo, porque eu sei que é a mesma coisa.

[A] - Tá no nosso asili também, né? A gente conseguir incorporar, a incorporação de culturas.

[I] - É, é. É isso! Justamente. E aí, eu fiquei… E quando eu encontrei. Eu falei, “ eu quero

fazer história da África”. Aí quando eu encontrei o primeiro curso que não bateu, não tava

batendo. E eu sai. Acho que eu saí justamente porque eu tinha que ir pro Hoju. Tinha que ter

um projeto desse, que eu lembro que eu saí numa semana, na sexta feira, no sábado eu fui pra

última aula, falei “não venho mais!”. Aí passou um mês, aí eu recebi a chamada do Hoju. Aí

eu falei “Hoju, o que que é isso?” Aí eu fui ler, “po, história!” Liguei, páh, marquei, aí fui pra

entrevista… Beleza, é isso aí! Então, eu tinha que sair de lá mesmo para… (...)

[A]  -  Os  primeiros,  então,  no  caso,  a  primeira  turma,  foi  através  de  entrevista  que  eles

selecionaram, como é que foi isso?

[I] - Se eu não tô fazendo confusão, foi. Foi, nós mandamos a inscrição, fizemos a inscrição,

(...),  on-line,  e colocamos o que a gente queria e depois teve um… Ah não, confundi! O

primeiro curso foi uma entrevista mais direta, que foi lá na, lá na Pedra do Sal, numa casa lá
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que nós fomos para conversar. Foi lá que eu fiz a matrícula, foi no primeiro. (...) Foi tudo on-

line. Eu fiz a inscrição, expliquei ali sucintamente o que eu queria, o que eu esperava, e… Aí

logo  em  seguida  eles  marcaram  uma  reunião  e,  então,  a  aula  propriamente  dita,  né?  E

conversou-se, aí eu falei “ é, por aqui! É isso mesmo.” ...a, a palestra.

[A] - Qual foi a importância dos conhecimentos adquiridos no Hoju para sua vida pessoal e ou

profissional?

[I] - Caraca, até arrepiou aqui agora. Porque, eu não sabia que eu tinha uma ligação grande

com o Egito. Concomitante, eu tô falando sério, concomitante a isso, quando foi agosto, julho

de 2017, eu vi uma notícia, a gente vai achar que não tem a ver, mas, no final,  acho que vai

dar para linkar, de que ia passar um cometa pelo planeta terra, que ele corria o risco de cair no

hemisfério norte. Aí eu fui ler a respeito. Aí busquei as matérias, tal, tal tal. Comecei a ler, ai

legal.  Aí  a  partir  daí,  eu  comecei  a  me  relacionar  com a  questão  da  espiritualidade,  do

espiritualismo, né? Eu já era espírita. Eu sou espírita … No mesmo ano que eu comecei com a

capoeira,  em 2001,  foi  o ano em que eu comecei  com o espiritismo.  Eu comecei  com a

capoeira em agosto. E o espiritismo eu comecei em 2001, em novembro de 2001. E… Eu fui

ler, aí a partir dessa leitura, não sei o que aconteceu, não foi algo pensado, eu decidi parar de

comer carne. E eu continuei estudo, continuei estudante. E o Hoju em paralelo.... Quando

chegou no Egito.. Aí eu pirei o cabeção, né? Quando começou a falar de escola de mistério. Aí

começou, aí eu falei “cara, que que é isso?” Aí eu achei, logo em seguida, achei umas pessoas

que falavam a respeito, aí fui pro Youtube procurar onde tem escola de mistério. Se existe,

onde é que tem, aonde é que eu posso ir? (...) Aí...quando falou em Egito, não sei o que que

aconteceu, e, enfim. Aí encontrei, logo em seguida, um cara que, eu acredito a questão, como

nosso povo fala, né, de reencarnação, de você sair daqui e de você voltar. Você prepara e você

ensina, você prepara aqui porque lá na frente você vai ser seu neto, seu bisneto. Então, se você

fizer besteira aqui, lá na frente é você quem vai vivenciar isso. Aí eu encontrei um cara, é,

bem em cima da, dessa escola de mistérios. E, e, feliz ou infelizmente, ele não é preto, ele não

é negro. Mas ele é um cara que tem uns desdobramentos, enfim. E, segundo ele, teve uma

revelação de que ele foi, viveu na época. Ele tinha um mentor, um mentor espiritual, que era

um sacerdote da escola de mistérios. E ele foi sacerdote. Tem muita coisa que ele passa, que

ele escreve, que ele fala, desde pequeno. Ele veio com isso aflorado. Ele tinha que trabalhar

isso. Ele é médium, né? Médium canalizador. E, quando ele falou, o Hoju falando aqui, ele

falando  aqui,  e  as  coisas  casando….  Eu  falei  “é…  É  por  aqui”.  Foi  aí,  foi  um  ponto
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culminante né? Foi aí que me deu mais certeza do que eu queria. Eu já queria, me deu mais

certeza, falei “não, vou pensar nisso aqui…”

[A] - Vai dizer que o Hoju te encaminhou?

[I] - É, o Hoju introduziu e o asili, né, o universo… caminhou pra mim... E eu cheguei nesse

cara. (...) Eu cheguei nesse cara. Eu cheguei nesse cara e a parte do Egito, pra mim, é a parte

que mais me prende, a parte que mais me ... A partir Kemet, Kush, Napata e enfim.

[A] - Muda seu eu pessoal, né?

[I] - Isso!

[A] - Te desenvolve, te faz crescer, fortalecer...

[I] - É, eu faço, eu faço. Em cima disso, eu tenho as pesquisas, as meditações, as buscas, e…

Então, hoje eu tô trabalhando num contexto de me despertar em cima disso. E aconteceu algo

interessante, né, que eu tenho uns bichos, uns pets. Meus pets é tudo assim, minha cadela

chama Nzinga, meu cachorro chama Crioulo. Aí chegou um gato agora eu botei o nome de

Kush. E vai chegar uma gata que vai ser Kemet. Aí quando eu fui falar com a minha filha

sobre Kemet, “ po, a gata vai ser Kemet”. Ela parou pra mim falou: ”Pai, esse nome não me é

estranho”. Eu nunca falei em Kemet, sobre o Egito com ela! (...) Aí eu falei, “Filha, é sério

isso?”, “É, pai, esse nome assim, ele me é muito familiar”. Aí eu falei “Vish, minha filha, eu

acho que tu tava junto comigo lá nessa parada…” Mas, tudo bem, deixa rolar!

[A] - Uma questão ancestral, né?

[I] - É.

[A] - E para a sua vida profissional? Você sentiu, alguma diferença?

[I] - Cara, a minha vida profissional não tem nada a ver com isso. (...)

[A]  -  Eu  tenho  visto,  inclusive,  com  meus  entrevistados,  um  processo  de  formação

continuada, né? Tipo assim, você aprende, seja no Hoju, seja na vida, enfim, e acaba tendo,

transpassando, né? Eu acho que todo esse diálogo que a gente tem com as nossas famílias,

com seus alunos na capoeira, por exemplo. Eu acho que, é, tá repassando e criando uma rede e

aumentando esse… Toda essa potência. Esse conhecimento eu entendo como uma potência,

sabe?

[I] - Sim, sim. Todo conhecimento é potência, né? (...) O que despotencializa é o uso que se

faz dele, entendeu?

[A] - Todo mundo sabendo usar, né? Exatamente! É, e aí eu acho que é, era meio isso, né, se o

curso te inspirou a fazer algum tipo de projeto social ou… Na caso, você já tinha, né?
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[I] - Na verdade, quando eu cheguei. É, quando eu cheguei no curso, eu já tinha um projeto

social. Nosso projeto tá lá, ele é baseado na Lei 10.639 e na 11.645. E, e a gente trabalha com

escola. Vai nas escolas, fala… Po, no centro espírita uma vez, eu fui dar uma palestra sobre

racismo.  Achei  interessante,  eles  botaram. Eu falei  sobre racismo.  Aí tinha  casalzinho de

irmãos, pretinhos, até mais escuros, mais retintos do que eu. Aí eu apontei pra eles, falei

“vocês são pretos”. Aí eles arregalaram o olho assim. Aí eu falei, “Ué, vocês não sabiam não?

Desculpa”. Achei engraçado a cena. Mas, acho que depois disso, eles devem ter se… Tipo,

eles eram adotivos.  Filhos adotivos,  a família.  A família branca e… Eles,  “ah nós somos

pretos”. Mas, enquanto puderem fazer, aquilo de ficar todo mundo sem cor, show de bola! (...)

Eu tenho uma irmã adotiva, que é filha de branco com índio, mas a gente.. Acho que a família

preta tem muito isso, né? De não diferenciar. Não diferencia! Aí eu falei assim... Apesar dela

ser adotiva, eu nunca, eu nunca fiz menção, nem na briga, nunca fiz menção “você não é filha

do meu  pai!”.  Nada disso!  Muito  pelo  contrário!  E lá,  depois  que  ela  ficou sabendo,  as

pessoas, por ela ser branca, por causa do processo… O processo daquela família ali, como

todas as famílias têm seu processo, parece ser muito perturbador com relação a isso. E… É

isso, a gente… monta essas redes, né? Monta essa, essas questões e busca esse aprendizado,

para tentar, eu pelo menos né? Eu penso assim, não tentar reproduzir o que fizeram com a

gente. Então, eu não quero pegar o lugar do branco, pra fazer com o branco o que ele fez com

o preto. Não,  não quero. Mas, o Hoju me ajudou e me ajuda bastante com relação a isso.

Porque, é sempre uma… Cria, de certa forma, uma expectativa toda aula, né? Que a gente vai,

o conhecimento que vai ter. E sempre tem revelações, sempre rola catarse, sempre… Po, em

grupo ou individual, Ou (...) raciocina “po, é por causa disso, então é isso!”

[A] - É, os seus alunos são crianças e adolescentes e adultos?

[I] - Hoje são adultos, são jovens adultos, no caso. Eu não tenho muitos alunos. Mas eu já dei

aula para criança. Eu já dei aula lá no… Eu tinha um projeto na Comunidade da Coreia na

Tijuca, só com crianças negras. (...)

[A] - Então, a gente falava de do Hoju ter influenciado nos seus projetos no caso do Afrolaje.

Você… então, foi influenciado no caso de ter contribuído, assim, na hora de você dar essa

temática…

[I] - Bastante! Porque, é, eu já tinha uma questão afrocentrada, né? Por causa de todo esse

contexto da capoeira, da cultura, do jongo e tudo mais. Só que o Hoju conseguiu me dar um
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caminho mais definido, tipo, “vou seguir por onde?”. Vou seguir fazendo o que? Então, o que

eu aprendi lá, aí tu vem aqui, tu vê as similaridades, faz as analogias. (...)

[A] - O que você acredita que faltou no curso? Você tinha falado da filosofia, né?

[I] - É, não é que faltou. É que o curso, ele é pautado na história, eu entendo o processo, né.

Curso de história africana e afro-brasileira. A filosofia, nesse processo, ela vai ser citada. Aí

como  eu  quero,  como  eu  quero  não,  como  eu  tô  precisando  da  filosofia,  seria  mais

interessante pra mim se conseguisse juntar. Então, comecei esse processo de trazer. E quando

o Hoju se estabelecer, por completo, vamos dizer assim, provavelmente vai ter um curso de

Filosofia Africana porque já vai ter mestres formados, já vai ter uma galera embasada, já vai

ter… E a parada vai mais por esse caminho porque a Kaká tá em cima dessa questão, também,

né, a pesquisa dela é em cima disso. E, enfim, a gente conseguir ir lá pro continente africano e

beber lá, da fonte lá e pra trazer pra cá. Que é o nosso… É uma…. É um nascimento né? Da

filosofia africana no mundo como um todo. O renascimento ou ressurgimento. E no Brasil…

Reestruturar essa filosofia. Desconstruir para reconstruir dentro desse novo processo. E isso é

trabalhoso. E precisa de mãos, precisa de disposição, de pessoas pra ter isso. De nós estarmos

nos colocando nesse processo, de alguma maneira.

[A] - Sim, sim. Mas não haveria nada que você, é, pediria a mais no curso, sugeriria talvez?

[I] - Hoje, hmm... Eu não enxergo, assim, o que eu poderia pedir a mais, mesmo porque eu

considero que eu tô na metade do curso.

[A] - Ah claro, com certeza…

[I] - Mas a questão da filosofia…

[A] - ... Digo no que veio, no que você fez até então, né

[I]  -  Então,  a  filosofia.  Para  mim faltou.  Não  um olhar  mais  filosófico.  Mas  uma,  uma

implementação filosófica no contexto de maneira mais marcada, né?. (...) Mas, de uma forma

mais, tipo assim, é tipo a disciplina “Ah ta, história africana. A gente vai falar  sobre Egito, ó,

a gente vai falar hoje, da filosofia, a gente vai falar sobre maat, vou falar sobre geru-maa, vou

falar sobre, ah os Dogons…” Quando você vai falar sobre os Dogons, quando você vai falar

de Kemet, de Kush, se fala da filosofia deles. Isso é fato, ta incluído. Mas, aí você tem que

dividir,  né? (...) É falado, se coloca, se destaca de alguma maneira, mas, ta no todo. Mas

também tem que ver, aí eu enxergo, eu passei a ver também a questão de, como é holístico,

tudo tá incluso, com tudo. Então, é trabalho nosso mesmo de sentar e estudar e conseguir

identificar.  Mas, preu conseguir identificar aquilo ali,  como eu não conhecia,  alguém tem
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que… Vê se não é? (...) Eu vou arrumar a ideia de fazer graduação, de novo, em Filosofia, só

pra  poder… Estudar,  de  maneira  mais,  a  parte  eurocêntrica,  né?  Mas,  buscando  a  parte

afrocentrada pra entrar nesse diálogo também com eles (...) Acho que a UFRJ me oferece,

nesse processo, atualmente, é a que mais me oferece aquilo que eu busco (...)

[A] - Tem alguma coisa que você esperava antes de começar o curso, porque a gente já fica

cria um monte de expectativa, né? Quando a gente fala assim “Ah vou começar um curso de

História da África”, tinha alguma coisa que acabou não sendo suprida ou que você acha que

vai chegar mais tarde?

[I] - Para falar a verdade, no meu processo, eu parei de criar expectativas. A gente sempre cria

expectativas, mas eu nunca deixei, de tempos pra cá, que essa expectativa, me consumisse.

Porque, o que que é expectativa? Depois que eu ouvi a fala de um, de um... espiritualista, né?

Sobre expectativa. O que que é expectativa? É o que você reflete que o outro tem que te dar.

Mas o outro não sabe que tem que te dar. Então, quando não supre sua expectativa, a culpa

não é dele. A culpa é sua que botou em cima dele a responsabilidade de suprir aquilo que você

quer, e só você sabe o que você quer.

[A] - Você já entrou ali com essa perspectiva, né?

[I]  -  Eu  já  tenho,  eu  já  tinha  essa  perspectiva  de  que”  Bom,  o  curso  é  bom,  quais  as

expectativas? As melhores possíveis”. As melhores possíveis. E, todas foram supridas. Tipo

assim,  todas  as  aulas  eram sempre além da expectativa,  porque ficavam sempre  além da

expectativa. (...)

[A] - Teria alguma sugestão? Acho que você já deu sugestão, que seria a...

[I]  -  É  a  questão de implementar  de maneira  mais  como disciplina  mesmo a  questão  da

filosofia, né?

[A] -  É,  mas não falo não só de conteúdos.  Na organização do curso,  você teria alguma

sugestão?

[I] - Na organização do curso? Não, porque, eu acho, eu acho assim, é um trabalho... eu não

sei qual é os meandros ali da parte administrativa. No início, tava tudo muito junto, depois ela

separou, Ficou de uma forma mais organizada, mais organizacional. Agora, está melhor, né?

Porque tem a pessoa responsável pelo financeiro, a pessoa… Na verdade, quando começou,

eram eles responsável por eles, por tudo. Então, ela era o financeiro, ela era o administrativo,

ela era não sei o quê… Quando você tem muitas bolas de canhão pra carregar, algumas vão

ficar no meio do caminho, algumas vão ficar pelo caminho, porque você só tem dois braços,
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então… Quando eles, é, dividiram e fizeram esse processo de que… Ver gente que trabalha,

que conhece a parte administrativa, pra ficar na parte administrativa. Pedagógica, essa pessoa

é da pedagógica. Essa pessoa é do financeiro. Aí, houve bastante melhoria, né? Proveito! E, e

o entendimento de quem tá fazendo o curso, né? Tem a questão dos valores. Quem puder

pagar mais, paga mais, porque vai ajudar um bolsista. Eu comecei com o valor mínimo, hoje

eu já pago um valor um pouco maior pra ver se ajuda mais alguém, né? Alias, esse ano não tô

pagando,  né? Mas,  eu já  tava no processo de tá  pagando a mais  para tentar  ajudar.  E,  e

entender que não é gasto, né? É investimento! Então, você investe pra você e pelos nossos.

[A] - O que você tem a dizer sobre a dinâmica em sala de aula? A forma de ensinar, a forma

de seguir um pensamento, ela… é, contribui para a sua forma de compreensão? Cada um tem

um jeito de compreender as coisas, né?

[I] - Na minha perspectiva, na minha visão, eu acho que a metodologia, né, que é o que você

tá perguntando…

[A] - Método pedagógico, é.

[I] - … É muito boa! Porque não é aquela coisa de que eu, todos os professores, todos os

doutores, mestres que foram lá, eles nunca se colocaram “Eu sei, e vocês não sabem”. E é

muito uma perspectiva de que eu acredito muito de que a… É, quando você vai atrás do

conhecimento, então, você vai trocar o conhecimento. Tem algo lá que vai vir pra mim, tem

algo daqui que vai pra lá. Então, vai ficar aquele fluxo de troca. Todos eles! E esse processo, é

formidável porque,  você...  as aulas não ficam monótonas, todo mundo participa, cada um

coloca, você não precisa concordar com o professor, você não é obrigado a concordar com

nenhum professor. É a sua visão, é a sua visão. É um direito…. Eu acho, eu acho muito boa

essa questão, é uma metodologia fora do contexto da universidade, que na universidade o

catedrático vai lá e fala, se você pensar diferente, é zero.

[A] - Afrocentrado, né? No fim das contas

[I] - O afrocentramento do conhecimento africano, na verdade, ele é desconcentrado. Então,

bom, ficou meio paradoxal, né? O afrocentrado é desconcentrado porque é troca, bem troca

mesmo. Aquela coisa do griot saber ali…

[A] -  A coisa da diáspora falar tanto em afrocentricidade,  no meu entendimento,  é muito

entender a afrocentricidade como um caminho mesmo, né? De ta buscando… Porque a gente

se perdeu com a kalunga, né?
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[I] - É não é um trilho, é uma trilha, né? É uma trilha… A diferença do trilho e da trilha é que

o trilho você não consegue sair.  A trilha você  consegue sair e voltar,  permear por outros

trajetos sem perder a direção.

[A]  -  Perfeito.  Essa,  você  acredita  que  esse  meio,  você  que,  como  todos,  já  teve  numa

instituição de ensino tradicional, é, você acredita que esse meio é o mais apropriado, ou foi

melhor pro seu entendimento?

[I] - O meio do Hoju? Foi, foi, foi muito, muito mais participativo. A questão muito mais do

que aquela coisa de “faz o trabalho”,  fazer  o  trabalho por  fazer  o  trabalho.  E entregar  o

trabalho, e apresentar, aquela coisa mecanizada, né, de que... Eu como sempre fui um cara

que, assim… Eu me considero um cara proativo dentro das coisas, do que eu me proponho a

fazer, estudar. Então, na faculdade, eu nunca ficava… aquilo “Ah, junta um grupinho!”. Aí

tem sempre aquela pessoa que não quer fazer porra nenhuma, e quer botar o nome. E tem

aqueles que quer fazer pouco. Eu nunca tive muita paciência. Eu sempre falava assim, ó “Cês

pegam o que vocês fazem, manda pra mim!”. E eu ia fazendo o trabalho. Aí a pessoa vinha,

mandava pra mim, eu falava “ Isso aqui cabe? Não, isso não cabe” Mas, mas para não dizer

que eu não botei nada, eu vou pegar essa frase aqui e vou botar aqui. Pronto. E na hora de

apresentar, eu mandava pra todo mundo, ó: “Você fala essa parte, estuda isso, você estuda isso

aqui, isso aqui… E deixa que eu apresento e depois eu fecho. Aí, vocês se enfiam no meio aí,

problema de vocês, mas eu quero abrir e eu quero fechar.” 

[A] - No Hoju você já tinha essa autonomia e...

[I] -  Acho que na faculdade eu já tinha essa autonomia, meu trabalho me dá essa autonomia,

me deu.

[A] - Não, autonomia, eu falo de… Não ter que pegar a parte das outras pessoas e tudo mais.

[I] - Não, é, porque a proposta, desde o início, é você construir junto. Então, quando … Fala

assim, ó “ Vocês tem que fazer a leitura, tem que fazer o resumo e mandar”. Aí a partir daí, no

primeiro período, no primeiro módulo, é bem isso mesmo. Ler, resumir, mandar, destacar, e

falar o que acha. Aí no segundo começou a questão de você já começar a produzir, escrever

um artigo, escrever… Ler, resumo, agora ficha, agora… E agora, é aquilo, no terceiro, você já

vai começar a dar aula. Então, você faz o fichamento, faz as resenhas, faz os artigos, faz não

sei o quê… E, tem a proposta de você ir  lá no primeiro módulo, ajudar aquele irmão do

primeiro módulo.  Então, você pega o que você já viu, o que você mais… E, escolhe lá os

assuntos e… Vai lá! Eu acho muito bacana isso.
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[A] - Então, acho que o resumo dessa pergunta é, foi mais fácil aprender com o Hoju do que

na academia tradicional, né?

[I] - Foi, muito mais fácil. Eu achei também, né? Muito mais fácil! 

[A] - E aí, eu acho que você acabou respondendo, né? Quais as diferenças mais marcantes do

ensino tradicional, né? Seja na escola ou na universidade.

[I] - É, é a questão mecanizada. Sou de um colégio, estudei num colégio tradicional que era

muito mecanizado. E eu não sei como é que tá hoje, mas… É, aí depois fui pra universidade.

E  ainda  é  um  processo  muito  mecanizado.  Ainda  tinha,  pô,  quando  eu  comecei  na

universidade, na estadual do Pará. Aí tinha um professor que era… Pô, imagina eu, trinta e

poucos anos na fuça, começando uma faculdade… A, a maioria de 18 anos. Os moleques só

querendo festa, futebol e cerveja. Aí, eu falei “ Não…“ Aí, eu coordenei a turma, falando

“Olha,  se tiver que falar com os professores,  fala… Fala comigo. Eu levo! Deixa que eu

levo…” Porque jovem, sabe qual é, vai chegar lá, vai querer meter o pé na porta. E tinha um

professor  que,  tinha  alguns  professores  que  eram… catedráticos,  e  não  aceitavam certos

comportamentos e pah, pah, pah. E  Conclusão: num desses professores, a nossa turma foi a

única que não foi reprovada, porque eu, eu formei a barreira. Tipo assim “ó, galera, ninguém

vai…”. Jesus: “ ninguém vai a ele se não por mim”. Risos. Entendeu? Aí a galera “Não, tem

que falar isso com ele, tem que falar…” E eu falei, não, beleza...

[A] - A pós graduação foi a mesma coisa? Mesmo em História da África (…)? 

[I] - (…) Eu fiz um ano. Eu fiz um ano? Acho que não chegou um ano não. Eu fiz seis meses.

Aí começou a dar ruim, aí eu saí.

[A] - Digo, o método pedagógico (…) [de lá] se assemelhava mais ao… ao ensino tradicional

mesmo, né?

[I] - Não, não, não, não, não. Muita leitura. Ler, ler, ler!

[A] - Ler sem absorver, né? Isso também me incomoda também.

[I] - Isso. Aí era a repetição do processo.

[A] - (...) Sobre a questão da cultura e história afro-brasileira… Porque o curso é de História

Geral da África, né, mas havia esse diálogo, certo?

[I] - Havia... Havia não, há! Há esse diálogo. Muito vivo, muito, muito sagaz, de trazer isso

para contemporaneidade, pro contemporâneo, pro que acontece hoje porque… Porque o Hoju

fala assim “ Você tem que trazer a perspectiva do que você já faz, e ver nesse nosso processo

onde é que encaixa”.
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[A] - Você conseguiu associar a sua experiência enquanto afro-brasileiro à História Geral da

África, né?

[I] - Sim, completamente. Só não consegue enxergar, quem não quer enxergar.

[A] - (...) Quais módulos você fez?

[I] - (...) Fiz quatro módulos !

[A] - Fez um, dois três e quatro, ou fez aleatório?

[I] - Isso. Um, dois, três e quatro.

[A] -  Fez na ordem, então, né? É que não tem muito ordem, mas que tem gente que…

[I] - É, mas eu sigo. Quando eu entro, eu sigo a ordem. Ano que vem, eu devo tá no módulo 5.

Provavelmente, a Kaká vai ser tão boazinha comigo que ela vai me mandar acumular, fazer os

dois juntos (...) Aí eu vou perder agora 5 e 6. Aí ano que vem eu volto no 5, pra fazer o 5 e 6

no ano que vem.

[A] - Você vai fazer o 5 e 6. Você pretende pegar o 5 e 6 ano que vem e terminar em 2021, no

caso?

[I] - É, que era para tá terminado ano que vem, né, 2020.

[A] - Sim. Aí, você pretende pegar agora enquanto diploma de pós, né?

[I] - Até tem que ver como é que tá o meu diploma. Tem que pegar meu diploma da pós que,

apesar  de  ter  feito,  eu  não tenho.  E… E continuar  os  dois  anos  para,  ver  se  fecha  esse

mestrado aí, se consegue, se...

[A] - Massa. Você teria alguma coisa a acrescentar sobre o Hoju, sobre sua experiência com o

Hoju, sobre o HGA em específico?

[I] - Ah, o projeto deles, que eu já considero nosso, né? É um projeto bem bacana… Bem a

nossa cara, é a história da África, é o Inglês, é o Yorubá, é o…. Enfim...

[A] - Ah é, desculpa. Você fez outros cursos também?

[I] - Não, não. Não tenho tempo.

[A] - Foi só o HGA, né? Só o HGA já foi bastante né? São quatro módulos!

[I] - Só o HGA, é. É por causa do meu tempo, por causa de… Eu dou aula, eu treino, (...) aí

tem isso e aquilo outro, tem o trabalho… Aí, então… Tem o Afrolaje! A capoeira me toma

muito tempo, a cultura me toma tempo. Então, é por causa de tempo mesmo que eu não faço

as outras coisas. Mas… 2020, tô de volta! (...).
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Entrevista concedida dia 09 de agosto de 2019 na Biblioteca Parque Central do Brasil no

Rio de Janeiro/ RJ com fim de pesquisa acadêmica e devidamente autorizada seu uso e

transcrição.

Duração: 01:06:30

Material: gravador de celular.

[A] - Alice, na condição de entrevistadora.

[AC] - Ana Carla, na posição de entrevistada.

[A] - Nome, idade, títulos acadêmicos, profissão, atuação…

[AC] - (...) Meu nome é Ana Carla Ferreira dos Santos. Eu tenho 48 anos. Sou moradora da

Zona  Oeste,  de  Campo Grande.  E  a  minha  formação  é  em Filosofia.  Fiz  bacharelado  e

licenciatura  [pela  Uerj].  Fiz  Engenharia  Elétrica  na  UFF.  E depois  eu  fiz  … (...)  Minha

primeira  pós  foi  em Políticas  Públicas  e  Justiça  Criminal  e  Segurança  Pública pela  UFF.

Depois,  tem  um  monte  de  coisa  aí.  Fiz  pós  em  Gestão  Pública,  fiz  pós  em  Relações

Internacionais  (...)  foi  pelo  CLEE,  aquele  que  forma  para  diplomacia,  pelo  Instituto  C

Condamase (ver). Fiz gestão em… Direito Empresarial e Gestão de Negócios E fiz uma MBA

em Compras e Suprimentos (...) A disparidade da pessoa! É porque eu mesma, como pessoa,

nunca me enquadrei numa coisinha assim, de você ser da área de exatas, ou ser da área de

humanas. Eu gostava das duas coisas, sempre gostei das duas coisas. Não consigo depreciar.

Entendi  muito  melhor  isso  a  partir  de  Filosofia,  como  é  que  foram  feita  essa  coisa  da

construção, da divisão do ensino. Então, você pode estudar uma coisa e a outra, entendeu? Eu

tem, não consigo enxergar essa coisa de rivalidade, nem superioridade, nem inferioridade, em

nenhuma área nem de humanas, nem de exatas.

[A] - A graduação em Filosofia, então, veio depois, da Engenharia?

[AC]  -  Eu  comecei  a  Engenharia.  Na  metade  de  Engenharia,  porque  Engenharia  era

integral,então, tipo, invalidava de eu conseguir trabalho. Então, eu peguei e comecei a fazer a

de Filosofia, porque eu podia, assim. Tinha às vezes aula de manhã. Umazinha a tarde. E a

Filosofia eu conseguia fazer a noite. Então, assim, eu ia para faculdade e depois era para a

biblioteca. Faculdade, biblioteca, assim, para poder levar. Aí na metade de Engenharia, eu

comecei a fazer Filosofia, e depois terminei.

[A] - Aí você fez os dois juntos?
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[AC] - Sim, os dois juntos. (...) E agora eu trabalho no setor de compras de planejamento da

Polícia Civil do Rio de Janeiro. Por isso, agora na parte das pós, eu procuro fazer alguma pós,

que  seja  mais  relacionada  com  o  trabalho,  que  eu  possa  trabalhar  logo  a  parte  de

planejamento, e outras, de… as coisas que eu gosto mesmo.

[A] - A sua graduação foi quando?

[AC] - Eu terminei em (...) 2003 de Filosofia. Mas, eu primeiro eu fiz a de Engenharia, aí eu

terminei primeiro. Aí a de Filosofia foi um pouco depois, aí eu fiz, terminei o bacharelado e a

licenciatura, que a licenciatura eu podia só complementar.

[A] - E é interessante também que é bem no limiar da lei 10.639.

[AC] - Sim, sim, Eu não peguei essa parte da lei não. (...) Tinha aquelas coisas internas de

faculdade, né, de coordenação, que às vezes cê tá num curso e tem uma ementa, aí no meio do

curso muda. Mas, teve uma antes de eu entrar na parte de Filosofia, depois… 

[A] - Mas você sentiu que algum professor, é, se esforçava, buscava, nem nada?

[AC] - Nada. Contar nos dedos… se professor negro, não… De engenharia, ainda consegui

uma professora negra de Física e um professor de… (...) não consigo lembrar a disciplina.

Dois negros, só. O resto… todo mundo… E na engenharia, na de Filosofia nenhum (…).

[A] - Faz uma breve apresentação de você da maneira como quiser, se quiser também....

[AC] - Olha, eu me sinto uma carioca. Eu sinto muito carioca! Eu amo essa cidade, amo o Rio

de Janeiro, me identifico com aqui. Posso viajar, ir para qualquer lugar do mundo, mas eu me

identificado muito aqui com o Rio de Janeiro. Acho que aqui tem umas peculiaridades de aqui

ter sido capital e depois ter deixado de ser, que mostra muito como que a cidade é e mostra

muito como que é ser morador do Rio de Janeiro. E eu não sou um moradora muito típica

porque eu nunca me limitei ao meu bairro. Digamos, moro aqui no Rio, sempre… Meu bairro

de Campo Grande. Mas, eu conheço a cidade toda. Ainda falo com a minha mãe que ela tinha

que ter me colocado pra trabalhar de officeboy para eu poder conhecer mais. Então, eu gosto,

não me sinto presa territorialmente, entendeu? Gosto de conhecer a cidade, da zona sul, da

zona norte, da Baixada, de tudo. E isso me deu um ganho muito grande entender a realidade

daqui do Rio de Janeiro. E a partir disso, a parte de estudos, de posicionamento, de ser mulher

negra, de ser mulher pobre, de ser solteira, de sair, de tudo… Eu não consegui ver barreiras,

entendeu? A gente enxerga,  mas conseguiu ultrapassar tanto e  uma área,  como dentro da

outra.  E  fazendo amizades,  bastante.  E  eu sou muito,  realmente,  posso dizer  assim mais

multidisciplinar. Tanto nessa parte de exatas, de humanas. Eu gosto de tocar, tô fazendo…
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Faço percussão. Toco maré, tambor. Gosto de Jongo, de Maracatu, de Carimbó… São ritmos

brasileiros muito interessantes… E uma das coisas que eu gosto de fazer mais na vida é viajar.

Sou considerada uma pessoa que viaja, uma viajante. E de viajar o Brasil. Botei isso como

meta da minha vida. (...) Uma vez, de um professor até ter conversado comigo e falou assim “

a gente quiser conhecer o Brasil, a gente tem que viajar pelo Brasil”. Eu já tive oportunidade

de viajar fora do Brasil, mas aqui é uma outra realidade, que você.  A gente tá em 2019, vê um

monte de informações, parece que você consegue ver o mundo pela tela do computador, cê

pode ter quase que o mundo pela televisão, nos livros. Só que, quando você vai no lugar, você

vê outra coisa. Essas regiões do Brasil. O interior do Sul, não tem nada a ver com o do Norte,

não tem nada a ver com o Nordeste, não tem nada a ver com o Sudeste. São muito distintos. E

são a realidade de lugares que tem mar, que não tem mar. De populações que vivem do rio,

mas você viver com o rio, com esse referencial do rio na região Norte, totalmente diferente do

Nordeste. É muito rico o país da gente, muito! É uma diversidade muita linda, muito linda

mesmo! É como se a gente tivesse vários países dentro do Brasil. Isso…. Isso é um ganho que

não troco nada na minha vida por essa experiência, pelas pessoas que eu conheci, indo em

vários lugares.

[A] - (...) Então, você acabou, até, respondendo algumas questões. Você se auto declara negra.

[AC] - Sim.

[A] - (...) Se você tem alguma relação com algum movimento social, você é filiada a alguma

coisa?

[AC] - Não, filiada, assim, oficialmente não. Mas eu faço parte do Movimento das Mulheres

Sambistas aqui do Rio de Janeiro, que a gente começou esse ano, efetivamente. E tá uma

dinâmica muito legal, que a gente tá num momento aqui, de pessoas negras que ta com uma

abertura muito grande. Então, eu tô tendo contato com um momento assim, geracional, que a

gente vê o negro indo para a rua e pela voz. E talvez isso seja até reflexo, realmente, de uma

política de cotas, que você… Um negro que você não via com uma carga de estudos que você

vê  agora.  Graduando,  pós  graduando,  mestrando… Ou já  com o  mestrado  completo,  ou

fazendo doutorado. E mesmo de nível Médio, mas com uma mentalidade muito boa, Muito

boa mesmo, que eu te digo que eu nem pensava de ver assim. Não é que não tivesse nenhum

negro fazendo graduação, nada nesse sentido. Mas era muito mais espaçado, mais com um

contexto muito individualista, mais do pessoal, tipo, eu como indivíduo.

[A] - Não tinha a questão identitária, né? Ação afirmativa, né?
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[AC] - Não, não, não. E agora tem e é muito bonito de ver, é inspirador. Então, tem esse

movimento das mulheres sambistas. Eu me sinto pelo o Hoju. Aquilo ali...  A estrutura do

Hoju, ela é muito acolhedora, muito agregadora. Tive, é, relacionamento com pessoas negras

que você se identifica com o pensamento, que você realmente ver uma coisa de família, de

irmã. Entendeu? De ajudar, de querer ver o bem do outro. Mas não é ver o bem, aquele bem lá

do dicionário, que bom, da pessoa do benevolente. É o bem de ver o bem estar do outro, de

você saber das dificuldades que a pessoa teve de chegar naquele ponto. E que ele conseguiu e

que bom que ele consiga. Se ele conseguindo, eu me sinto vitoriosa também. (...) Fortalecer,

fortalecer mesmo! De não dar a mão no outro para querer ajudar, não é assim tipo “ Ah, agora

que eu tenho o meu, eu vou até te dizer mais ou menos o que você faz”. Não! É tipo, “Vamos

tentar juntos, olha, tem esse caminho aqui! Vamos enxergar juntos de uma mesma maneira”.

Pode se ver por isso aqui, por aquilo, então… A gente tem tido um momento bem interessante

nesse sentido pra gente. De estudar, de conversar, de roda de conversa, da temática negra em

si. E até o branco querendo falar, mas a gente mais do que ele falar. Mas a gente mais do que

ele falar, é a gente. Porque a gente não precisa mais. Os livros que a gente tem, tipo, a sua

formação que você tá tendo lá, (...) é baseado mais em leitura de branco que escreveu sobre

negro. E agora a gente tá discutindo de negro, resgatando autores negros, pegando autores

negros da África e relendo o que tá escrito pelo branco. Então, é diferente, não é uma leitura

que você absorveu, é uma leitura que você… é uma leitura crítica. Não tem preço, não tem

preço.

[A] - É, quantos cursos você já fez no Hoju? No instituto.

[AC] - (...) No História Geral da África, já tô no módulo 6, vai começar amanhã, o módulo 6.

Tem de yorubá, que eu cheguei a fazer lá e…. (...) Foi sequencial, eu tô faltando o 3, eu fiz o

dois,  depois  eu  fiz  o  quatro,  cinco  e  seis,  porque  não  tinha  (...)  Mas  como  eles  são

independentes, você pode depois quando abrir outra turma do três, você pode (...) Eu fiz o um,

eu não fiz o 2 e o 3 (...) Eu preciso pegar o 3. (...) E o de yorubá, eu já fiz o módulo 1. (...)

Fora  um  monte  de  palaestra  que  já  tiveram,  que  já  tiveram  lá,  as  vezes  tem  palestra,

conferência, várias coisas assim… Eu vou! É muito legal pela riqueza de outros olhares, né?

Outras  pessoas  negras  falando,  contando  alguma  coisa.  Nesse  no  HGA,  nos  primeiros

módulos, tinha alunos que já tinham estudado no Hoju que já tavam mestrando e tavam dando

aula. É uma força ! Me dá vontade. Eu quero fazer um mestrado para ir lá também ajudar. (...)
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Ah e ainda tem outro agora que eu tô fazendo lá  que é o de IPHAM, que é preparatório pro

mestrado. 

[A] - Como é que você conheceu o instituto Hoju?

[AC] - Olha, foi uma coisa, assim, bem tipo coincidência. Teve um dia que eu tava vendo

uma…, tava com o controle remoto, em casa, na televisão. Aí, passa, tava assim, de repente,

uma entrevista e eu vi. Aí porque eu que parei? Era um entrevistador negro, entrevistando

uma mulher negra. Aí eu ”Opa, parei!”. Era… Chamou minha atenção, “Qual era o assunto

que deve ser?” Aí era a Kaká! Foi... Aí eu vi aquilo assim, ela falando, mas eu peguei, assim,

já tinha começado a entrevista. A entrevista eu vi. Aí depois eu fui, aí continuei até o final,

mas faltava pouca coisa porque. Aí eu anotei, “Tá legal, Instituto Hoju e não sei o quê”. Aí

depois vamos lá pro Google para procurar. Aí, por coincidência, naquela mesma semana saiu

uma… Pelo face, aí tinha falando do curso de História Geral da África. Eu falei “ Ah, vou

fazer!” (...) Não sai mais!

[A] - Acho que você acabou já respondendo, né? Porque você se interessou pelo curso? O que

que você pretendia adquirir lá?

[AC] -  Ah,  isso… Da História  Geral  da África,  primeiro  porque a  gente,  você  vai  fazer

história. Você, digamos, vai fazer graduação em história, ser historiadora. E aí se você for

fazer uma especialização é que você vai conseguir  realmente fazer história da África. Eu

nunca vi assim de currículo … (...) Se conseguir ! Porque a gente não tinha isso, assim, de

história da África mesmo. É só uma história de branco falando da África. E aí… A gente… É

o que tem, você vai pegar, mas não é o que contempla… E quando eu vi a proposta...

[A] - E, desculpa, mas não tem um mestrado desse aqui no Rio de Janeiro.

[AC] - … Não, não. Aí quando eu vi pela proposta do Hoju da maneira que ia fazer, eu falei “

óh, um diferencial!”. Entendeu? E eu falei assim, eu sempre tive, eu gosto muito de ler. Aí

você ler uma coisa e outra assim. Mas eu queria ter, tipo...  Por mais que tenha uma aula

virtual em que você possa fazer EAD. Eu acho, assim, quando a pessoa mora num lugar

realmente muito distante que não tem condição de ter aquela estrutura física para ter aquela

sala de aula, vai lá, então, Estuda, que vai ter um material, com qualidade, que um grupo fez e

organizou (...) Então, tem validade também para que a pessoa tenha formação. Mas não tem

nada que eu substitua uma sala de aula. Aí, quando eu vi esse, esse do Hoju. O bom de tudo

era que era isso, ele era presencial.  Eles gravavam também, para poder depois para poder

passar EAD para algumas pessoas. Mas aquilo era na sala de aula. Então, você discute e você
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cresce muito com essa discussão. Porque você ler, você fala, vê a opinião de um, do outro.

Então, por maior que seja o planejamento do professor para falar aquele conteúdo, de sei lá,

do  capítulo  1,  2,  do  que  vai  se  falar,  com  a  troca  em  sala  de  aula,  é  importante…  E

principalmente porque é história da África. Ele tava ali estudando com negros, falando sobre

negros e falando criticamente do que via em relação de conteúdo feito por branco! Então,

você não tem como você ter uma leitura que você possa fazer em EAD  que te dê um texto e

que você discuta quem escreveu aquilo e da maneira que foi e você… É você e a tela lá do

computador! E na sala de aula, esse diferencial que o Hoju consegue fazer para História da

África...

[A] - Então, você viu no curso, né, no Hoju, uma oportunidade de poder tá estudando História

da África sem ter que passar por todo aquele processo, né, das universidades tradicionais,

sendo que, como a gente comentou, né, talvez você nem pudesse tá, aprendendo de fato num

mestrado… Enfim, eu tô chamando de ensino tradicional, né? Porque, eu não entendo o Hoju

enquanto um ensino tradicional, né?

[AC] - Não, não, não. Justamente por isso, por causa dessa, desse modelo que eles têm, dessa

abertura que a gente tem. A gente faz muito… grupo de estudos do material. Você tem acesso

ao material antes, você lê aquilo ali. As vezes tem pergunta, às vezes não tem, mas faz a

leitura. Quando a gente junta, então, o professor fica lá na frente. Tudo bem que ela tenha,

pode ta aqui com o projetor, falar alguma coisa. Depois senta com você numa mesa, e aí cada

um tá lá marcou um pouquinho do texto, a gente faz a leitura junto. Então, é parágrafo por

parágrafo, você lendo e questionando o que tá escrito ali. Tipo (...) Já consegui chegar num

nível de sem saber o nome do autor, tu vai dizer se o cara é branco ou negro, pela escrita. (...)

Você consegue ver pela maneira que está falando do negro, no início. Independente do século

que esteja estudando, é hábito. É forte! Porque se a gente pensa que é história, a história tá se

prendendo a fatos, o cara ta falando e pronto: não é assim! Aí quando você vê o grau de

adjetivação nas coisas. Aí você fala assim: “Não condiz!” Eu não tô falando que eu tô sendo

entrevistada pela Alice, eu tô falando assim, “Ah, porque a Alice, ela tava óculos assim, ela

tava com uma echarpe, ela tava com a perna cruzada, ela tava com o cabelo …”. Cara, eu só

quero  saber  da Alice!  É uma pessoa me entrevistando,  era  um homem,  era  uma mulher,

massa.  Aí  a  pessoa,  quando  você  vê  um monte  daquilo… E em relação  a  ele,  é  dando

características que não cabe a um historiador passar, não é relevante no texto. Então, você tá

falando pra quê? Então, você deprecia teu olhar que tá criticando aquilo, então, aí não desce.
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[A] - E outra questão também é a coisa do método avaliativo, né? Não é… Não precisa tá

naquela prova e, isso não significa que você não tenha absorvido, né? O conteúdo, assim, de

fato, né?

[AC] - Sim, sim.

[A] - Então, o que você pretendia era...

[AC] - Ampliar meu conhecimento e aprofundar o aprendizado da África. E isso eu te garanto

que eu consegui, de uma maneira crítica. Quer ver até uma coisa, eu tava pensando em fazer o

mestrado ano que vem. Aí quando eu tava fazendo, comecei o curso no Hoju ano passado, aí

esse ano tudo. Eu já comecei a me sentir segura que eu falei assim “Poxa, eu acho que eu vou

tentar. Pelo menos eu me familiarizo com a prova de mestrado pra…” Aí a primeira prova que

eu fiz, eu passei. Consegui passar. Depois, fui fazer meu projeto, depois fiz entrevista… Só

não fui classificada por causa do número de vagas que era curto. E agora eu já apresentei o

projeto para outra universidade, tô aguardando. Então, eu te digo que eu consegui segurança

maior do texto, em função do tipo do estudo que eu tenho, da leitura que eu sou capaz de ter

com o Hoju.

[A] - E tem a ver com auto estima também, né? Da blindagem cognitiva, da desblindagem,

né?

[AC] - Muito! Sim, você se sente mais forte, você se sente igual. E aí a turma, é, eu não dava

nem horário, que eu não dava para conciliar com o pessoal que tava fazendo o preparatório

primeiro pro mestrado. Então, eu fiz, só, fui fazer a prova. Aí quando eu vi que passei na

prova, eu “Ah, então vou tentar até o fim”. Aí fiz o projeto todo... Aí assisti umas aulas já com

eles  mais  em cima  do projeto.  Eu não tinha  pego tudo.  Mas  eu  tenho consciência,  pelo

resultado que eu tive na prova, o meu desenvolvimento, se eu tivesse feito a prova, o estudo

com eles, eu tinha feito. Aí, agora, por isso que eu consegui entrar, agora, no preparatório do

mestrado porque eles  estão fazendo durante a semana, quinzenalmente, às quintas feiras, aí tá

dando. (...)

[A] - Quando eu pergunto pra você, o que que você pretendia adquirir, é, também tem uma

sub-questão dentro dessa questão que é, o que te levou a querer isso, né? Por exemplo, o fato

de ser uma mulher negra? De procurar as suas raízes, ou... 

[AC] - Era a falta de identidade com os textos que falava de África. (...) Era isso. Eles não

eram suficientes. Por isso que eu te disse que eu não funcionaria no EAD. Até o pouco que eu
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já tive em contato com os livros de África era insuficiente. E ali como, é, a maneira que a

gente estuda os textos que analisa é que… rendeu.

[A] - Contato auto-ditada, né? Você pegava ali e estudava

[AC] - Sim, sim… Eu não pensava assim “Ah eu vou fazer um mestrado em África, vou

estudar história…” Não! E como não tinha nada, assim, próximo mesmo dessa área. Quando

eu vi isso como um curso, porque a iniciativa era como se fosse um curso de extensão em oito

módulos. E que depois foi, pôde ser galgado agora pra, para virar uma pós mesmo. Aí eu falei

assim “Mais ainda!”. Mas, é, eu, a vontade de estudar... E eu ainda falei assim “Ih, como era

de extensão, vamos dar um jeito, consigo ler durante a semana, fazer um módulo, e se não

gostar, eu saio”. Aí quando eu fiz um, eu quero o outro. E aí, como não tinha aberto direto

para a turma 2 e 3, aí falou “Óh, a turma outra que tá é o 4, mas eles são independentes. Dá

pra você fazer e depois voltar”. (...) Mas, aí, o aprendizado, em si, ele é estimulante. Ele te dá

vontade de mais, de ir além, entendeu? De aprender… E você depois, você aprender a andar

com os seus próprios pés. Entendeu? Não precisa que o professor, você… que o professor te

diga a ponte do que você estudar. Você pega o texto, e o olhar é outro. Por isso que eu acho

que o Hoju facilitou o estudo pra, do material agora pra prova do mestrado. Entendeu? Porque

o olhar é outro. Você olha aquilo ali,  já mais com um olhar inquisitório: o que eu tá querendo

saber,  o que que cê tá dizendo? Não é só aquela posição aquela posição de aluno que se

debruça pelo livro como se, tá ali no livro, é aquilo, então, vou absorver aquilo. Não! A gente

lê aquilo,  mas com a capacidade de criticar.  Outra coisa também que ajuda bastante pela

metodologia deles lá da avaliação da gente, que eles pedem pra gente fazer fichamento e

resenha crítica.  Então,  resenha crítica,  cê tem que criticar,  tipo  você não tem como ficar

apático diante do texto, nem dizer “Ah que ótimo, tá tudo bom, é isso aqui mesmo, concordo,

concordo, concordo”. Não, você vai concordar e vai discordar. Porque, pelo tipo de leitura que

a gente tem, pelas instruções que tem. E quando tem algum seminário que elas, eles trazem

alguém, algum professor de fora para falar de outra coisa, você vê outros olhares, amplia

muito. Agora, ontem mesmo eu comecei a fazer um com o pessoal da UFRJ, não sei se você

já ouviu falar do Batekoo e o do Negro… Que tem dois movimentos , aí eles juntaram para

fazer “Pensamento (...) Negro de Quilombo”. (...) E a proposta também, tipo, tem que dar um

jeito de assistir porque foi a primeira vez que eles juntaram. Eles conseguiram um espaço

super  legal,  negro  falando!  Falando sobre negro.  E  aí  vão conseguir  agora de  agosto até

dezembro (...)  E  é  muito  rico  porque,  a  gente,  no  olhar  negro,  africano não é  bom esse
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negócio, não é! É outra construção de identidade e de enxergar o mundo. E a gente tá o 

tempo todo aqui só estudando com o olhar do ocidental. É tipo, a gente se descobre negro

falando a língua do branco, pelo olhar do branco. E o negro, o branco não te ensina a dizer

que você é maravilhoso, que você é bonito, que você tem valor, que você é igual a ele, que

não tem diferença. Muito pelo contrário! Você já nasce como se sua identidade é inferior a do

outro, que você não tem as mesmas, é, condições que o outro, como se você não tivesse a

mesma capacidade.  Você,  é,  não vai  galgar das mesmas coisas.  Você não tem direito  das

mesmas coisas, entendeu? O que é dito, o que não é dito e o que você sente na pele aqui no

que vive aqui no Brasil, a gente tem isso aqui! Então, quando você consegue ver por outro

lado,  de  ver  por  outra  maneira,  ver  como a  gente… Como que passavam,  assim,  “Ah a

contribuição do negro na cultura brasileira. Influência nas palavras, na comida.“ Aquela coisa,

assim, solta que… Influência é você sair agora, ir pra casa e passou, assim. Tava dentro do

ônibus e parou demorou muito tempo no engarrafamento e entrou uma pessoa e cantou uma

poesia.  E  você:  “Ah,  nunca  tinha  ouvido  essa  poesia  de  não  sei  quem.  Ah,  ela  me

influenciou”.  Aquilo,  assim, uma coisa passageira,  como se não tivesse vínculo.  É,  quase

quatro séculos de escravidão aqui no Brasil, 5 milhões e 500 negros vieram para cá. Você vem

falar de influência? A gente criou o país! Criou o país, nas costas! Porque eles tinha toda

aquela cultura europeia de não trabalho pro branco, que é o trabalho braçal é inferior e o valor

todo, desde Sócrates e Platão, tá pra mente. O pensamento, o corpo, é, em segundo plano. E aí

vem dizer que a gente deu influência?! A gente trouxe tudo! A gente construiu tudo! Então,

como a gente vai ser irrelevante e toda tentativa de genocídio que teve, de extermínio, seja de

doença, de tudo… Todo o sofrimento e as dificuldades para a população negra até agora… E a

gente tá  aqui!  É porque a gente é muito forte,  a gente é muito forte!  A gente é MUITO

especial. E tudo o que eles aleijam, a gente, tiram da gente para não poder viver da maneira,

digamos que branco, que tem acesso a tudo, tem, a gente reflete:  e como que a gente tá

sobrevivendo sem ter nada disso? Então, a gente tem um outro modo de viver aqui dentro!

Porque se eles têm acesso, vivem muito bem, a gente não tem acesso mas a gente vive! A vida

ainda tá com a gente. Alguma coisa da gente… Será que a gente precisa, também, só desse

modelo branco para viver? Não, existe um modelo negro aí  de se viver,  como existe um

modelo indígena aí de se viver. Não entra nessa de que: “Ah, não , de que o modelo deles é

único”. Isso não é.
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[A] - Sim. Exatamente. (...). Qual foi a importância (...) desses conhecimentos adquiridos pelo

curso, é, para a sua vida pessoal e profissional? O que acabou mais te impactando?

[AC] - Essa, essa ampliação de olhares. Eu tô muito mais crítica ainda, do que nunca para

poder fazer… E, e já fica assim, eu não quero mais o que, inicialmente, parecia que era um

conhecimento que eu queria pra mim, pro meu ego, pra me satisfazer, ele se transformou

numa vontade de aprender  mais  pra passar.  É uma missão.  Eu quero… Algum tempo da

minha vida, eu vou, tenho que passar isso para outras pessoas. Eu quero virar multiplicadora,

eu quero, eu sei que eu tenho condições de fazer.(...) Não tem como. Eu não posso tá aqui, pra

ter  aprendido e  ficar  pra  mim e  pronto.  De jeito  nenhum! Não me completa  mais  como

pessoa.

[A] - E o senso de comunidade é muito parte do nosso asili, né?

[AC]  -  Sim.  Sim.  Sim.  E,  e  você  vê  que,  é,  tipo,  todo  negro  pode  ter  isso  e  pode  tá

adormecido. Por que que às vezes tá adormecido? Justamente por essa cultura toda européia,

ocidental pra fazer com que você não enxergue isso. Uma vez que você não enxerga isso,

você vai dividir porque? E a gente é tão de compartilhar, é tão negro compartilhar de… De

tiver que botar um prato só de comida e dar uma colherada pra cada um, de dividir do vizinho,

do tio, do… É normal! Sabe, a gente compartilhar. É normal você emprestar roupa, você pode

emprestar a casa. “Pode vir aqui, dorme, não tem cama, mas eu boto aqui umas almofadas,

boto um colchonete, cê deita no chão, almofada…” Mas eu não deixo você dormir na rua! E

eles passam todo uma coisa de, de individualidade. Da minha privacidade, do meu quarto, da

minha casa, e não sei o quê. E se isola, e bota grade daqui ali. E a gente não… Minha mãe foi

criada na Bahia, e a casa, era a casa dela e a dos vizinhos todos. E você não passava nem pelo

portão, pulava do muro de trás, da cerca de um pro outro e brincava as criança toda. A mãe de

um era como se fosse a mãe de toda. A minha avó saia, aí a vizinha “Olha, eu tô olhando,

quando Dona (...) chegar, eu falo que você tava fazendo isso…” Assim!

[A] - Totalmente africano, né?

[AC] - Totalmente africano. E eles aqui passam ao contrário. Tipo, a criança,  fica cada vez

mais separada. E ela fica tá dentro de casa, ou vai prum curso disso, pra aula daquilo, acabou.

Então, ela transita em alguns meios sem se...

[A] - ...Dentro da caverna

[AC] - É, dentro da caverna, blindada, sem se comunicar. E a gente, não, brincava na rua, de

pique, de amarelinha, riscando no chão de frente da casa. A mãe que chega na janela, olha as
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crianças. “Entra, olha o carro!”. E não sei o quê! Aquela coisa comum. E porque que eu vou

cair nessa armadilha de um estudo individual que seja só… Ah, ela se formou, agora faça

concurso, tente, lute, tudo para arrumar o melhor emprego possível que vai ganhar aquele

dinheiro,  aí  vai  ter  que  comprar  um  carro,  comprar  uma  casa,  (...)  Não,  não,  não

necessariamente isso, entendeu? Você não precisa disso para viver. Isso não pode… Eu não

me encaixo nesse padrão. Não preciso disso. Você pode fazer de outras maneiras e ser feliz

(...)

[A] - O curso chegou a te inspirar, é, alguma iniciativa na sua vida, como um projeto social...

[AC] - Sim, primeiro,  (...),  que até falei  com você pra você do Movimento das Mulheres

Sambista,s posso te dizer que 90% é negra. E tô agora com um grupo, que a gente fez aula

de… Sobre afro-futuro, tem a ver com o meu projeto, do que eu quero fazer no, pro mestrado.

E a gente, a partir de duas aulas foi duas aulas só com pessoas negras. Ela é professora negra e

ela é autodidata. Um grupo de alunas negras de formações distintas, diversas, assim. Mas que

tinha aquilo ali como mote e tudo. Foram aquelas duas aulas, e poderia acabar. Mas foi tão

rico o que ela deu pra gente, o contéudo, o entrosamento que a gente fez, que a gente se

juntou como um coletivo. E a gente agora tem reuniões virtuais, uma vez por semana. Tem

encontro mensais, uma vez  coisa… A gente já montou, agora vai fazer (...) pra tentar fazer no

Museu do Amanhã um encontro com uma roda de conversa, trazendo outras pessoas para

poderem falar. E a gente tá com um projeto agora de fazer um livro, coletivo. Então, pra você

ver, isso de onde que, de que eu consegui ter inspiração isso do Hoju? Porque eu deixei um

pouco de ser a Ana indivíduo. Não é que eu perdi minha personalidade, mas eu sei que eu fico

muito mais forte no coletivo.

[A] - Encontrou sua africanidade, né?

[AC] - Total. Então, e eu vi e falei assim “O que eu tenho de conhecimento, eu consigo jogar

pra tanta coisa, então…” E, tipo se você entrar no pensamento ocidental, você quer dá conta

das coisas sozinha. Você sozinha não dá conta de quase nada. Aí você vai realmente sentir: a

crise no país, vai sentir o desemprego, vai sentir tristeza, vai sentir falta de uma monte de

coisa, ver as coisas que estão fechando, vai ver o colega que não consegue alguma coisa e

você tende muito mais pra uma depressão, porque você se sente impotente. E quando você vê

que a sua sementinha, tem um monte de sementinha junta e a sementinha junta dá pra plantar

alguma coisa e dá uma colheita muito boa, pronto! Te dá uma força de você fazer várias

coisas. E eu tô me desdobrando em um monte de coisa, de vários coletivos, nesse sentido. E
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porque que a coisa da fluindo? Porque você enxerga que não é mais só você. Se fosse eu só,

eu não teria tempo pra fazer isso tudo. Mas, como eu, com um pedacinho meu tando em

vários  lugares,  junto  com várias  pessoas  que  tão  interesse  também,  tem a  vida  dela,  tão

tocando a vida delas, mas, tem uma coisa em comum, que tem interesse de fazer, as coisas

andam. Andam mesmo.

[A] - (...) Você acredita que faltou alguma coisa no curso, nesses módulos que você cursou?

[AC] - Não. Eu gostaria de ver, porque a gente tem, querendo ou não, aquele olhar ocidental,

de querer ver a turma cheia. Achar pela temática que é, pelo assunto que é. Mas, eu também já

tô, tô até modificando isso, se olhar. Porque o que que acontece, se a gente pensar os avós,

tataravós, nem avós, mas bisavós, tataravós da gente eram escravos aqui no Brasil. Eles não

tinham direito a nada. Era dentro da senzala, trabalhando, tomando chicotada, tomando sol,

vendo os outros morrer, tirando filho, sendo ama de leite a força… Quando que eles iriam

pensar, que eles iriam sobreviver ou que chegariam alguma geração dele a frente para fazer

isso que a gente tá fazendo aqui? Nunca, nunca. Nós não somos nem os sonhos deles. Eles

não tiveram nem possibilidade de sonhar um futuro desse. Então, eu, porque que eu vou entrar

numa coisa de achar “Ah, porque montar uma turma de 50 alunos, se tá dez pessoas, se tá oito

pessoas…”. Mas se a gente pensar, não! Isso aqui já tá muita coisa. Isso aqui… É, agora, essa

base que a gente tá tendo, cada um daqui que tá insistindo com isso aqui, vai se multiplicar! A

gente vai  crescer (...)  O que eles não sonharam, a gente vai botar  em prática e vai  fazer

frutificar.

[A] - Sim, foi minha anotação daqui, né. Porque o Hoju acaba criando raízes, né? (...) Eu tô

vendo, quando eu faço essa pergunta pra vocês eu vejo, né: acaba criando raízes, galhos, né?

[AC] - Isso, é. Galhos, bem galhos. A gente vai multiplicando. A gente fica firme. Mas é, tipo

assim, não é um estudo que você foi lá, pagou, você vai fazer informação e acabou. (...) E

agora eu tenho um título disso, que eu posso apresentar num concurso (...)  Eu tenho que

passar isso para outras pessoas, e passa. (...)  A gente entende sabe quando? Quando você

começa a ir em outros coletivos, outros lugares de negros, aí você olha assim e “olha lá”, aí 

“oi fulano!”. Aí tipo, aí daqui a pouco os outros vão ficam dizendo ”Ela política?” (...) Cria

uma rede, cria uma rede. Quando você as vezes não conhece a pessoa, mas já ouviu falar dela,

aí quando, daqui a pouco chega a oportunidade de você conhecê-la pessoalmente, isso é muito

legal.
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[A] - Tinha alguma questão, ou assunto, qualquer coisa assim do tipo que você, tinha, você

esperava e acabou não sendo suprida?

[AC] - Não, não. Foi abrangido.

[A] - Até porque ainda falta, ainda tem muito a saber, né?

[AC] - Sim, sim.

[A] - É, você teria alguma sugestão pra dar ao Instituto, com relação ao Instituto ou ao curso,

melhor dizendo?

[AC] - (...) Isso eu já falei com eles lá informalmente mesmo, de sempre manter essa coisa de

quem tá ali, ter esse vínculo de quando passar pro outro lado, tipo, trazer um, trazer um. Tipo,

os meus colegas que conseguiram do PPRER, pra fazer a… Que passaram já no mestrado do

CEFET, que já ficaram, a gente que ainda tá tentando, os outros, cada um pegou um de tutor.

Entendeu? Cada um… O aluno que foi aprovado, pegou uma ou duas pessoas que ele quis. E

tipo, os textos que eu faço, aí eu mostro para ele. O meu, no caso, é o Evandro. “Evandro, eu

vou me inscrever para esse aqui”. Aí eu mando o edital para ele. Eu leio, mas eu mando ele ler

também. Aí ele ler o meu texto, que eu tava fazendo, aí ele dá uns apontamentos: “ Olha, eu

faria assim, assim, assim. Achei que isso aqui não tá tão claro”. Isso é gostoso. É como se eu

tivesse um parente meu… que às vezes nem um parente seu tá, porque não tá estudando com

você, não tá naquela área, não domina aquele assunto, não faria. E ele como amigo… Tipo,

não, eu vou conseguir, tenho certeza e quando eu conseguir, a festa vai ser junto com ele. Não

é a minha festa sozinha, é festa do grupo, mas ele vai tá ali juntinho comigo. Porque ele viu

como eu tentei, viu como é que mudou o texto. Elogiou no que ele elogiou. Apontou o que ele

achou que não tava legal, entendeu? Esse espírito é bem interessante, é muito gostoso. E eu

acho isso… não é que seja uma coisa obrigatória de ser que, mas… Tipo, essa contrapartida,

eu  já  tô  sentimento  antes  de  fazer.  E  mesmo que seja  de  divulgação,  lá  no futuro,  tá  lá

olhando! Tô fazendo a divulgação lá do curso, faço direto! Todo dia. Boto lá nos stories do

Instagram. Bota lá no do Face, faz o boca a boca, vai falando que… (...) Isso, pra poder ajudar

aí. Vai ajudar… Da mesma maneira, como eu te falei, vendo uma reportagem, eu vi aquilo e

depois associei, guardei o nome, copiei lá do Hoju e apareceu e eu fui, eu me inscrevi, outra

pessoa também vai ter motivação. 

[A] - Ótimo. Exatamente. Então, uma sugestão que você apontaria seria continuar com esse

processo dos ex-alunos estarem ajudando. (...) O que tem a dizer sobre, isso você acabou

falando perfeitamente no início, que é o que você tem a dizer sobre a dinâmica em sala de
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aula, o método pedagógico utilizado é apropriado pro seu tipo de entendimento, para a sua

linha de raciocínio?

[AC] - Sim, sim. Foi muito. Como eu te disse que, chegou pra me dar mais força de já ter,

tipo, antecipado a luta para entrar no mestrado, entendeu? Pela metodologia mesmo. Te dá

autonomia de leitura, isso é muito bom!

[A] - (...) É um projeto autônomo que autonomiza, né?

[AC] - Isso, porque quando você tá no curso modelo padrão, que que eles fazem? Já tem

aquele método, mas já tem aquele vínculo da dependência do aluno, com aquele modelo, com

aquele livro, com aquele curso, com aquele professor, entendeu? Nem tanto com o professor

porque  eles  também  botam  os  professores  meio  descartável,  mas  é  que  já  tem  aquela

metodologia do curso, que saí professor, mas o método continua o outro. (...) E o bonito é

isso: não basta ler… Ler a gente já chegou lá sabendo ler, mas a gente sabe ler aquela leitura

de uma maneira que… Tipo, (...) se eu pegar um texto não é mais… Não sou eu, a Ana, ali

sozinha, você sente até a presença, parece que você tá lendo e discutindo com outra pessoa.

Porque o olhar é outro, entendeu? Eu não me basto com o que aparentemente o texto tá me

dando, (...)

[A] - É sobre saber ler, né?

[AC] - É, saber ler… E saber ler nessa encruzilhada pra gente porque, se a gente pegar uma

temática, por exemplo, um livro escrito de branco falando sobre arquitetura, falando sobre

literatura, não... Aí você pode ver, que a leitura tá nua e crua! Presa mais as partes… Mas  a

do negro é diferente. Porque se eles falarem, na verdade de tudo, eles tão se condenando, eles

tão condenando a cultura dele de supremacia, de que criou hierarquia e um querendo dominar

o outro. Eles não vão falar isso. Então, ele tem que falar sempre depreciando pra dizer “Ó,

aconteceu isso, mas também eu era ruim, era primitivo, eu era burro, não tinha interesse, não

queria nada”.

[A] -  É, eu acho que você acabou também respondendo a outra pergunta que é, quais as

diferenças  mais  marcantes  pro  ensino  tradicional  que  você  teve,  na  universidade  ou  na

educação básica.

[AC] - Sim, é essa garantia de autonomia do aluno.

[A] - É, que inclusive, não é interesse, né, nos dar uma educação…

[AC] - Não, porque eles tão sempre vinculando o ensino com o comércio. Tem dinheiro nisso.
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[A] - Não, é mais que isso, né. Tipo assim, tem o Wright Mills, eu não sei se você conhece

que, o, A elite do poder, né? E tem uma parte que ele fala das escolas, né? Tem uma escola

que  feita  para  elite,  para  criar  a  elite.  E  a  escola  que  é  feita  para  nós  criar  enquanto,

submissos, colonizados, pobres, a ralé…

[AC] - Ela não vai compartilhar, porque ela precisa… Ela criou esse mundo porque la precisa

dessa ralé para se manter. Porque a gente tem uma ideia de quem tá no poder, parece que é

uma maioria, mas o poder não tá na mão da maioria, é minoria. O mundo tem mais negro,

bran… É, negro,  mestiço,  amarelo do que, do que branco (...)  E eles agem como se eles

fossem maioria porque o poder é deles… E é por isso que você precisa de tanta arma! Porque

você tem que manter, é um poder que não é conciliatório, eles não conversam, eles impõe.

Entendeu? Estados Unidos é base armamentista pura!

[A] - Maquiavel, né?

[AC] - É. Pura. É poder que eles fazem isso… E aí a gente tem que inverter isso. E não vai ser

sorrindo só não! Tem que ser ali… Mas a gente vai conseguir com uma galera qualificada.

Desconstruindo, criando novos textos. A gente tem que …  Não é só “Ah meu sonho, virar

acadêmica, ta na universidade…”. Não. Eu quero autonomia porque ó, posso escrever e falar!

Pah, pah. Eu vejo assim, assim, assim, e assim.

[A] - E saber da própria história e saber explicar ela, né? Pros seus filhos, pros seus...

[AC] - Sim, e não fizer o que eles fizeram com a nossa. Eles tentaram apagar tudo o que era

de bom da gente. Elevar o que eles inventaram como inferior e negativo e botar lá no alto a

parte negativa da gente, que não era. E depois, e aí agora, tipo, é reparo ou não é, é, deixa isso

pra lá, é mimimi, é racismo reverso ou não é. Aí a gente vai deixar lá, a gente resistiu, eles

tentaram apagar, eles contaram essa história, mas a história é essa. E a história é essa quando

eles erraram nisso, nisso, nisso e nesse ponto. E também não é uma coisa romantizada, “Ah, o

negro bobinho…”. Não, é ser humano! Mas, mas a gente tem que jogar um pouco de verdade

lá. Tem que ter outra versão.

[A] - É, e, assim, falando até por mim, né? O que eu acho importante é que todo mundo, do

gari até o doutor saiba dessa sua história… Isso aí já… É o suficiente. E o Hoju oportuniza

isso.

[AC] - Sim, sim.  E quando eles souberem… O Hoju oportuniza isso. Nós como negros que

sabemos, independente da classe social, é… Como é que se diz? Pro branco, vai ser (...) …

Eles não gostam de ir pra lá estudar a gente, pra falar como coisa, como objeto, que o negro
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vive assim, assim, assado?! Eles vão ler, aqui ó, “A gente vive assim, assim, assado porque

vocês fizeram isso, isso, isso e isso”. Tá escrito. A gente vai… não tem que estudar alguma

coisa mesmo, estudar uma África a partir do que o branco diz? Eles vão ter que estudar a

África, a humanidade negra a partir do que o negro diz. (...) Tanto é que falar negro é uma

categoria deles jogando pra gente.

[A] - Sim. É a racialização.

[AC] -  E não, não é a gente… Ah, eu, como, porque eu sou negra, eu ajo assim… Não tem

nada disso. Eu tenho que dizer, como ser humano, “Olha, ta, ta, ta, ta”. E eles vão ler.

[A] - É, e no momento, no contexto histórico, político e social, a gente acaba tendo que se

identificar enquanto africano e se colocar enquanto africano, né?

[AC] - Sim, sim, sim. É porque a gente, a gente é uma categoria muito diferente de tudo o que

tem no mundo porque a gente não pode dizer que é brasileiro, e também não pode dizer que é

africano. Eu não sou mais africana. Minha origem é de lá! É, eu tenho, tipo, como é que eu

me descobri? Pra ter esse nome Ana Carla, esse nome é Ana Carla não é um nome africano e

não  é  que  seja  um nome  brasileiro,  mas  é  um nome que  foi  construído  dentro  de  uma

ideologia, dentro de uma ocidentalidade, de uma tentativa de cópia mal feita do brasileiro com

uma europeização. A gente vê aqui no Rio de Janeiro, os tipos de prédio que estilo que eles se

inspiraram.  Aqui  não  tem nenhum prédio  com estilo  africano,  aqui  tem prédio  de  estilo

francês, estilo holandês… De várias coisas, várias tendências do mundo que não era daqui.

Entendeu? O que era daqui, nativo, você não tira…

[A] - Que não condiz, inclusive, com o Brasil em si, né?

[AC] - Não condiz, não condiz. Não condiz com o clima, não condiz com a região, com o

relevo… Mas o pessoal achava que copiando, fazendo daquele modelo aqui, a gente ia ganhar

mais status (...)

[A] - Exatamente. É, eu acho que você já falou, eu não sei se você já falou sobre isso. É, qual

a abordagem que o curso faz que tenha, você consiga pensar agora, com relação a história e a

cultura afro-brasileira,  né? O  link, os diálogos com… com a nossa história afro-brasileira

mesmo, né?

[AC] - Eu acho que dá no sentido de que, quando você estuda a sua origem, você entende

quem você é. Então, a gente, o link que dá para fazer é essa relação toda que você... Quando

você consegue estudar, entender, por mais bobo que possa parecer, uma África de pré história,

quando você entende o relevo do lugar,  os minérios que tem, a riqueza que tem, aí  você
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entende porque que aquele, aquele continente era tão cobiçado, porque que eles tinham tanta

necessidade de acabar com aquela pessoas de lá. Porque era natural enxergar que aquele lugar

era um lugar pra ser, é, criado uma história não condizente com a realidade deles. Você tinha

que dizer  que  quem vivia  lá  era  coisa,  sendo endossado pela  religião,  pela  Igreja,  sendo

endossado  pelas  monarquias,  pelos  Reis  da  Espanha,  de  Portugal  para  poder  manter  o

corsário, os piratas lá, manter o mercenários que eram os que iam com as navegações ir para

lá,  expropriar.  Porque os  cara fazia  o que? Eles  vieram aqui  pro Brasil,  invadir  pra tirar

riqueza. Foi pra África, invadir, pra tirar riqueza. Tentaram algumas coisas, obviamente, na

parte muçulmana lá de árabe e de Índia,  também, com certeza,  mas no que não tinha,  é,

estrutura,  que  desse  pra  fazer  exploração  de  uma  maneira,  fazia  da  outra,  da  parte  de

comércio. E, depois, o que vingou de tudo é que eles conseguiram criar, uma categoria, é, um

modo de ver o ser humano como objeto, que foi o que eles fizeram para poder ter acabado na

escravização. Que não adianta os outros dizer que todos os raças foram exploradas, que no

mundo todo teve escravização. Mas nenhuma se compara com o que fizeram com os negros.

Nenhuma!  Nenhuma,  sabe  porque?  Em  todas  elas  as  pessoas  era,  virava  servo,  viraram

escravo, fazia o que fosse, matou um pra fazer exemplo, dominar, pelo terror, do jeito que

for… Mas era uma pessoa, duas pessoas… Aqui foi genocídio mesmo! Aqui, aqui virou coisa,

aqui era objeto, aqui não tinha humanização. O negro não era tratado nem como bicho! Como

um animal, que a gente agora não aceita um monte de coisa… Nem isso! Era coisa, uma coisa

que você dispõe. Uma pedra que você tira de um lugar, bora pro outro. Você quer, quer, não

quer, não quer. Tira. Ela não tem nada. A mulher que tinha filho, eles já arrancam o filho da

mulher. Ela tava com leite, pra amamentar o filho da sinhá e o dela ela não via mais, não

sabia... (...). Então, isso tudo, a gente, ... E a gente tem agora que ter o distanciamento, de ter

essas informações, de enxergar e não surtar. E dizer: “Tá, aconteceu. Mas, não aconteceu, não

tem como apagar isso que aconteceu. Mas agora eu quero contar essa história”. Isso, se eu

consigo ter acesso a essa história, que pode me ferir, eu ter que segurar… Eu quero que os

outros saibam, todos! Tanto negro, como branco. Não interessa você tá aqui procurando sua

ascendência italiana pra pegar seu visto europeu, se seu avô que veio pra cá,  foi fazendo

maldade com a gente. É uma restauração, é direito a contar sua história, é isso, a verdadeira.

(...) A verdadeira, a mentira a gente tá vivendo nela até agora.

[A] - Mas com relação a conteúdo, é, algum conteúdo que você tenha visto no HGA que trate

do Brasil?
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[AC] - Olha, assim, assim direto: “Vamos estudar o Brasil”, não. Pelo menos até o módulo

que eu tô, eu tô estudando África mesmo. (...) É, dialogando. A gente faz um diálogo. Textos

dialogando. E, de repente, quando finalizar, você tem uma coisa para (...) Se a gente fizer

alguma coisa, tem um estudo e tudo. Porque foi da África… E, mas, sabe porque que, como é

que a gente tá estudando ela, a história da África não tem um peso de história, tipo, vou

estudar a história dos Estados Unidos, estudar a história do Canadá, história… Não! É estudar

a história da África como a história da humanidade. Não tem outra história. É essa aqui. É

isso.  (...)

[A] - Eu acho que a relação África Brasil acaba provando isso, né? Porque a gente justamente

junta toda a unidade cultural africana aqui, num é? Que é o que cria, o que consolida essa

cultura afro-brasileira.

[AC] - E a gente precisa fazer isso, também, pra África. O continente africano enxergar…

Porque eles não sabem o que é ser escravizado. (...) Tem país na África que não foi, então, é

diferente. Entendeu? E mesmo que saiba que foi, mas você não saiu. Quem tá agora em 2019,

pode até saber que teve algum parente que veio, mas ele ficou. Porque, quem ficou, ou veio

pro Brasil, ou pra qualquer parte do mundo, e voltou, ou é a família que ficou, que não veio,

que saiu. Ela sabe da história de vários que foram, mas ela não foi. O referencial é outro. A

pobreza, a miséria, é outra. Você não se aprendeu, não se viu no olhar no outro. O seu olhar é

teu (...) Mas tem que saber. É história, é direito da gente saber, de qualquer branco saber. Aqui

e no mundo e, inclusive, em África. (...)

[A] - Toda essa, porque é uma questão filosófica, todas as questões que você abordou, são

questões filosóficas, né? Elas foram abordadas na sua graduação? Ou você viu essas questões

que são caras para você mais no Hoju? Ou não viu em nenhum dos dois?

[AC] - Não, eu vi, eu vi bastante na graduação. Mas, é que eu tive o mesmo conselho da (...),

não é ah,  mérito,  não é nada não. É meu mesmo, eu sempre tinha o, o referencial  que a

universidade dava, eu procurava outras leituras. Sempre procurei. “Ah aquilo ali taramram.

Vou procurar mais”. Aí vou numa palestra, encontro isso aqui “Ih, nunca tinha ouvido esse

autor”. Vou procurar ler. Então, no que você consegue ter um… outro... Eu sempre fui aberta a

outros olhares. Então, eu nunca me prendi aquilo assim. “Ah, você…” Quando ainda tava na

época da graduação se era kantiana, era durkheiniana, era Espinosa… Não. Não, então, não

vem dizer que é isso não. E é isso, vai virando construção sua, pra você se abrir para um tipo

de música, de outra, de entender, aceitar as religiões diferente dos outros, de enxergar outros
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caminhos que você tem de aprendizado. Não é só essa escola, que você fica sentado, lá com o

professor  sentadinho  ali,  que  é  o  caminho  para  você  aprender.  Você  aprende  de  várias

maneiras. Eu dou valor a tradição oral, muito. Quando eu vejo, contato em quilombo, quando

você ver o pessoal lá ...os indígenas é, a oralidade dando um banho de tudo, e passando, e não

perde. Entendeu? E aquele do papel você viu, leu, decorou , depois já era… Você não vai

repetir, repetir, repetir. Esses dias teve alguém que falou assim: “Você reza?” Reza, ou não sei

o quê. Aí o “Pai Nosso”, você sabe o “Pai Nosso”? “Sei!”. O que ele quer dizer mesmo, o “Pai

Nosso”? (...) Aí , enfim, foi lendo e falando da oração, mas a pessoa não sabe… É repetido. E

a vida tem que ser o que você sente, como eu tô te dizendo. Eu vejo sagrado na natureza, eu

vejo sagrado nas águas, eu vejo sagrado na… Você sente, ninguém te diz nada não, você se

sente conectado.  (...)

[A] - Você é licenciada em Filosofia, você já chegou a dar aula?

[AC] - Sim, sim, chegar a dar aula para o Ensino Médio.

[A] - Cê trabalhou enquanto professora do Ensino Médio, mas isso antes ou depois do Hoju?

[AC] - Foi antes, foi antes, foi antes.

[A] -  Ah sim,  mas você acredita  que os seus  conhecimentos do Hoju poderiam tá  sendo

aplicados em sala de aula, se você continuasse carreira docente?

[AC] - Ah, com certeza absoluta! Muito, muito, muito, muito. Por isso que eu tô nesse resgate

de voltar, pra fazer mestrado. É pra isso! Eu mesma já tive a oportunidade de juntar com a

professora, de dar aula juntos, aqui no Hoju mesmo, pra outros grupos. (...)

[A] - É, você teria alguma coisa a acrescentar? Do curso e tals...

[AC] - Não, eu gostei  da iniciativa. Eu já me sinto o Hoju. Então,  que legal, depois vou

conversar com Kaká, “Ih, viu Kaká, o negócio já tá dando caldo que já tem gente conseguindo

enxergar essa coisa em você... ”. É, depois se você entrar no História Geral da África, você

vai ter um outro olhar. E você vai ver uma coisa… Que, assim, você falou  “Lá, tem duas

linhas de pesquisa na , no Pedro II, uma mais para a historiografia, que não era tanto a minha,

e a outra que é voltada para ensino”. E fazendo isso do Hoju, você tá vendo uma experiência

de ensino. Entendeu?

[A] - Interdisciplinar. E é interdisciplinar, sempre.

[AC] - Muito, muito. E é rico pela qualidade dos alunos porque não é todo mundo que é de

Filosofia, tem outros que é de História, tem outros que não era, não tinha área nenhuma. E

contribui, vem com exemplo de casa. “Ah, minha mãe age assim”. E não sei o quê, não sei o
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que  lá.  A coisa  cria  muito  mais!  Aí  você  vê  aplicação  do  que  você  tá  aprendendo,  que

aparentemente não. Por isso que você falou “Ah, mas a relação direto da História da África

com o Brasil…” Não,  é  história.  É  história.  Quando é  história,  ela  te  embasa,  que  você

consegue falar de outra coisa. Eu consigo enxergar, é, o negro, em Cuba, um negro que teja,

que teja… que more na França, em Paris. A diferença é que eles em relação ao continente

deles, físico, em relação a gente, tá mais próximo. E tá distante fisicamente, também ajuda a

distanciar psicologicamente (...).
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ANEXO A – FOTOGRAFIAS DO CURSO DE HISTÓRIA GERAL DA ÁFRICA

Figura 3: Fonte: https://www.institutohoju.org.br/

Figura 4: Fonte: https://www.institutohoju.org.br/
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Figura 5: Fonte: https://www.institutohoju.org.br/

Figura 6: Fonte: https://www.institutohoju.org.br/


