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RESUMO 

 

ROSSOTTI, Beatrice. Mulheres negras no ensino de história:transgressão e valores 

civilizatórios afro-brasileiros em sala de aula. 2018.100 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, 2018. 

 

 

O objetivo principal do trabalho foi compreender algumas das possibilidades de transgredir o 

currículo escolar eurocêntrico inserindo “novos” agentes sociais históricos. Optamos por 

fundamentar este trabalho nas noções de “transgressão” e de “valores civilizatórios afro-

brasileiros”.  Bell Hooks (2013) apresenta a noção de transgressão em seu livro Ensinando a 

Transgredir, juntamente com outros conceitos, para repensarmos nossas práticas de ensino, 

assim como as estruturas escolares. A transgressão por si só é capaz de construir algo 

concreto e objetivo, como também deve ser encarada como um modo de abrir novos 

horizontes. Sendo assim, inserimos junto a esse conceito os “valores civilizatórios Afro-

Brasileiros”, desenvolvidos por Azoilda Loretto da Trindade (2010). Essa autora, junto a 

outros e outras intelectuais de diferentes áreas do ensino, colocaram-nos diversas 

possibilidades de implementação desses valores e modos como podemos construir 

coletivamente novas práticas de ensino. Iniciamos o trabalho, traçando alguns aspectos 

iniciais dos caminhos e reflexões sobre a necessidade e a implementação da Lei 10.639/03, no 

que tange ao ensino de história e cultura afro-brasileira; apresentamos os valores civilizatórios 

afro-brasileiros, mesclando a algumas atividades que utilizam os preceitos que nos foram 

apresentados no material A Cor da Cultura, organizado por Trindade (2010); e, finalizando, 

entrevistamos Janete Santos Ribeiro, uma professora negra que, junto a outras intelectuais 

negras, participou do desenvolvimento e das discussões sobre a implementação da lei supra 

citada e que busca implementar os valores civilizatórios afro-brasileiros em suas salas de aula. 

A nossa proposta aqui foi a de acrescentar algo em nossos cotidianos escolares, de reinventar 

espaços de protagonismo, de propor valores que nos são tão caros e sentimentos que devem 

fazer parte do ensino. 

 

Palavras-chave: Mulheres. Educação. Transgressão. Valores civilizatórios afro-brasileiros. 
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1INTRODUÇÃO 

O cenário educacional brasileiro tem atravessado controvérsias sobre os conteúdos 

que lhe são direcionados nos últimos anos.Uma etapa desse processo ficou demarcada 

pela Lei 10.639/03, que, no início dos anos 2000, decretou a obrigatoriedade do ensino 

de Ensino de História e Cultura Africanas e Afro-brasileiras.  

Mesmo essa lei completando atualmente quinze anos, perpetuam-se desafios e 

obstáculos para a sua implementação. Buscamos, então, neste trabalho de conclusão de 

curso - tendo participado da primeira turma do curso de Pós-Graduação de Ensino de 

História da África, no Colégio Pedro II - direcionar as nossas reflexões para o modo 

como algumas possibilidades já vêm sendo construídas e pensadas para transgredirmos 

os currículos eurocêntricos que ainda se perpetuam no cenário escolar do país. 

Para isso, optamos por fundamentar este trabalho nas noções de “transgressão” e 

de “valores civilizatórios afro-brasileiros”.  Bell Hooks (2013) apresenta a noção de 

transgressão em seu livro Ensinando a Transgredir, juntamente com outros conceitos, 

para repensarmos nossas práticas de ensino, assim como as estruturas escolares. A 

transgressão por si só é capaz de construir algo concreto e objetivo, como também deve 

ser encarada como um modo de abrir novos horizontes. Sendo assim, trouxemos junto a 

esse conceito os “valores civilizatórios Afro-Brasileiros”, desenvolvidos por Azoilda 

Loretto da Trindade (2010). Essa autora, junto a outros e outras intelectuais de 

diferentes áreas do ensino, colocaram-nos diversas possibilidades de implementação 

desses valores e modos como podemos construir coletivamente novas práticas de 

ensino. 

O nosso objetivo principal foi compreender algumas das possibilidades de 

transgredir o currículo escolar eurocêntrico, buscando aglutinar outros valores e 

inserindo “novos” agentes sociais históricos. Para isso, pretendemos refletir sobre os 

valores civilizatórios afro-brasileiros, teoria que, no momento, nos contempla e engloba 

muito das discussões que legitimam nossas preocupações. Com isso, principiamos o 

nosso trabalho, traçando alguns aspectos iniciais dos caminhos e reflexões sobre a 

necessidade e a implementação da Lei 10.639/03, no que tange ao ensino de história e 

cultura afro-brasileira, enfoque que mantivemos ao longo dos demais capítulos. Dessa 

forma, o nosso primeiro capítulo se propõe a trazer à discussãoautoras que refletem 

sobre o ensino, expõem algumas necessidades de modificações e possibilidades de 

novas práticas escolares.  
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No segundo capítulo, o foco é apresentar, mais especificamente, os valores 

civilizatórios afro-brasileiros, mesclando a algumas atividades que utilizam os preceitos 

que nos foram apresentados no material A Cor da Cultura, organizado por Trindade 

(2010), utilizando-os como possibilidades no que seria a busca por transgredir os 

conteúdos escolares. Nesse momento, buscamos analisar como se faz necessária a 

nomeação de valores que mesmo podendo ser interpretados como elementos afastados 

da realidade escolarou demasiado subjetivos, se apresentam como uma alternativa para 

discussão sobre como os e as estudantes, principalmente negros e negras, poderiam se 

apropriar desses para ultrapassarem uma realidade de negligenciamento de seus corpos 

e mentes no cotidiano escolar.  

Ao refletirmos sobre a ideia de que os espaços escolares são locais onde muitos 

dessas e desses indivíduos passam largas horas de seu dia ao longo da infância e 

juventude, além de conviverem com outros indivíduos e são condicionados socialmente 

a interpretar a escola como o único espaço “capaz de ensinar” conteúdos questão 

legitimados socialmente enquanto conhecimento, entendemos as escolas - e mesmo as 

universidades - como importantes espaços de construções também de legitimações de 

identidades. Por isso, propusemo-nos a discutir sobre os modos como podemos repensar 

nossas intervenções como educadores e educadoras. No entanto, quando lidamos com 

preceitos transgressores como: axé, ludicidade, cooperativismo, corporeidade, memória, 

ancestralidade, musicalidade, circularidade, religiosidade e oralidade, ou seja, os valores 

civilizatórios afro-brasileiros, o primeiro contato pode ser de desconforto ou descrença 

por parte dos e das educadoras.  

Em vista disso, no terceiro capítulo, entrevistamos Janete Santos Ribeiro, uma 

professora negra que, junto a outras intelectuais negras, participou do desenvolvimento 

e das discussões sobre a implementação da lei acima citada e que busca implementar os 

valores civilizatórios afro-brasileiros em suas salas de aula. Esse foi um intenso 

momento, em que entramos em contato com as vivências da Professora Ribeiro, com 

suas constantes buscas por práticas transgressoras que colocam em xeque conteúdos 

cristalizados como necessários ou mesmo únicos no ensino de História, disciplina que 

leciona. Buscamos também refletir sobre caminhos ainda necessários a serem trilhados 

por um ensino de História que se propõe Afro-referenciado. O fato de ser uma 

professora negra, militante, possibilitou que ela nos apontasse diversas situações ao 

lidar com questões transgressores negras, desde espaços em que encontrou companhias 
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para seus projetos, até demais dificuldades de organizações enquanto currículo e tempos 

curtos de aula.  

A construção ilusória de uma escola como um território livre de preconceitos, 

principalmente na questão racial, é uma imagem que muitos professores e professoras 

têm buscado romper. A escola é um microcosmo dentro da sociedade, sendo assim, é 

também um espaço que perpetua diversas características das nossas práticas sociais. 

Assim como em outros espaços, é um local onde delimitamos nossas práticas conforme 

nossas percepções do mundo. Logo, a perpetuação de uma instituição com pilares 

racistas como a escola, ainda é possível de existir sem maiores questionamentos 

estruturais, o que deveria ser naturalizado como incorreto, ao passo que estamos a tratar 

de um espaço que deveria contar com acesso e acolhimento para todas e todos 

indivíduos. No entanto, assim como em outras instituições, para que possamos combater 

esses e outros preconceitos, faz-se necessário inicialmente que os agentes escolares 

sejam capazes de identificar a existência do racismo no campo escolar. Para que haja 

combate, é necessário um primeiro momento de reconhecimento da perpetuação dessa 

estrutura preconceituosa dentro das escolas.   

Ao tratar da inserção de conteúdos e de conhecimentos que ultrapassam os 

territórios europeus e suas ações em outros continentes, buscamos trazer à tona 

reflexões de práticas e conhecimentos que coloquem africanos, africanas, afro-

brasileiros e afro-brasileiras como produtores e produtoras de conhecimento. Este é um 

caminho ainda sensível, pois trata de lidarmos com a ferida latente do racismo na 

sociedade brasileira. Um assunto que, por vezes, ainda sofre apagamento e 

desvalorização por parte de sujeitos sociais. 

Com esse intuito, deparamo-nos com estratégias e caminhos que estão sendo 

traçados por alguns educadores e algumas outras educadoras, seja com os exemplos 

expostos no material da Cor da Cultura, o qual tivemos contato ao longo da produção 

do trabalho, assim como a entrevista com a Professora Ribeiro. Finalizamos a nossa 

escrita com um misto de sentimentos entre alternativas e frustrações. Ainda que nos 

parecesse um caminho mais complexo, também nos deparamos com a noção da 

necessidade de maiores articulações e reflexões sobre a inserção dos estudos africanos e 

afro-brasileiros tanto em nossas aulas, quanto em nossas formações como educadoras, 

do mesmo modo que buscamos articular algumas atividades que ao trazerem seus 

formatos nos dão abertura e material inicial para repensarmos, em conjunto, outros 

meios e direcionamentos.   
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Enquanto professoras - que buscaram o curso como uma estratégia de romper 

com a História linear dos grandes homens e acontecimentos, ao não contar somente a 

História de homens brancos europeus, heteropatriarcais - a nossa preocupação é: como 

podemos trazer para o ensino escolar valores que ultrapassem aqueles ainda entendidos 

quanto comuns e naturalizados nos espaços de poder.  

Há um ditado popular no qual podemos ler: “Quem conta um conto, aumenta um 

ponto.”, nele está embutida a noção de que cada vez que contamos uma história, 

podemos “inventar” ou acrescentar algo. A nossa proposta aqui não é trazer algo irreal, 

mas “aumentar um ponto”, como um modo de acrescentar algo, de reinventar espaços 

de protagonismo, de propor valores que nos são tão caros e sentimentos que devem 

fazer parte do ensino e, para isso, dedicamos a nossa produção e acreditamos ter 

avançado um ponto a mais.  
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2QUESTÕES FRENTE A IMPLEMENTAÇÃO DA LEI 10.639/03 

A história é uma disciplina entendida por muitos alunos e alunas do ensino 

médio e fundamental como um discurso que transmite o que ocorre em tempos 

passados. Sendo assim, basta você ler ou ouvir o que a professora fala e saberá o que 

aconteceu realmente em tal lugarou momento. A maioria das professoras, que praticou a 

licenciatura, entrou em contato com essa situação e, em muitos momentos, 

acabaramquestionando tanto essa noção de realidade quanto de transmissão de 

conhecimento.   

A construção do conhecimento histórico foi, ao longo dos séculos, e ainda é, 

uma constituição discursiva, moldada conformediferentes concepções e significados. 

Segundo Monteiro (2007, p.1), a história é constituída enquanto disciplina científica no 

século XIX tendo como base o positivismo, por isso, buscava apreender e transmitir o 

que entendia enquanto uma realidade histórica de uma forma compreensível à 

sociedade1. 

Tendo em mente que toda interpretação histórica parte de um sistema de 

referências, podemos lidar com a noção de que os agentes dessa construção arquitetam 

suas formas, ou seja, de que a produção de conhecimento histórico serve a quem a 

produz, assim como é carregada de seus valoressocioculturais. Então, se quem produz o 

conhecimento é capaz de influenciar, ou melhor, construir a mensagem, a história torna-

se uma forte ferramenta de controle de “conhecimento”.  

Essas possibilidades de manipulação, frente às mentalidades e discussões, 

trazem uma forte hierarquização dentro do nosso campo de produção de conhecimento. 

Se acreditarmos que quem “produz o conhecimento o controla”, podemos inferir que 

qualquer um poderia escrever algo e aquilo se tornaria conhecimento? Sabemos que não 

é dessa forma, sendo assim, constrói-se a necessidade de parâmetros, desde técnicas de 

escrita até análise de fontes documentais, para o reconhecimento do caráter científico da 

produção de conhecimento histórico. 

No entanto, lidamos aqui com a área limítrofe.Quem produz esse conhecimento 

e quem seria encarregada de transmiti-lo para a sociedade leiga? A dificuldade com 

                                              
1 Para o campo de ensino de História, Monteiro (2007, p. 13) questiona a implementação do modelo 

“3+1” que seria três anos de bacharel para depois um ano de licenciatura, segregando os espaços de 

ensino e deixando com que a ideia de que para a docência bastaria o professor ter conhecimento dos 

conteúdos e saber ensinar, o que poderia ser aprendido copiando modelos interpretados quanto bem-

sucedidos.  
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pesquisas educacionais, o distanciamento entre o que se produz na universidade e a sala 

de aula, assim como um olhar preconceituoso - por parte dos pesquisadores para com os 

e as professoras de ensino médio e fundamental - são alguns dos elementos que acabam 

por ampliar o abismo entre esses dois espaços que parecem ser duas pontas de dois 

extremos da educação, a universidade e a escola2.  

 
A reforma Universitária estabelecida em 1968 com a Lei nº 5.540/68 

implementou transformações que estreitavam os vínculos da educação 
superior com o mercado [...] O ensino básico foi alvo e uma nova 
estruturação com a legislação aprovada em 1971 (Lei nº 5.692/71). 
Nela, a educação era entendida como uma ferramenta para o 
desenvolvimento econômico e para a manutenção da segurança 
nacional, de acordo com o vocabulário do regime militar. (FEREIRA; 
FRANCO,2008, p.87) 

 

O tecnicismo acabou tendo forte influência nessa segregação educacional, algo 

que se perpetua. Não é à toa que, ainda hoje, muitos profissionais da área de história 

encaram o ensino do componente curricular como relegado a um subcampo da 

disciplina. Assim que ingressamos na graduação de História, alguns de nossos 

contemporâneos e nossas contemporâneas falam do choque de entrar em contato com 

diversos temas, personalidades e abordagens que não foram feitas em seu ensino médio. 

Obviamente, lidamos com um tempo cronológico mais encurtado na escola; no entanto, 

esse direcionamento de conteúdo perpassa uma lógica amarrada ao currículo escolar.  

O currículo, teoricamente, é um conjunto de diretrizes a serem ensinados em sala 

de aula e direciona objetivos de cada conteúdo,mesmo que de modo abstrato. Acabamos 

tendo de lidar com um ensino tendencioso, que visa unilateralmente ensinar ao 

estudante o que padroniza como necessário, ou mesmo, o que aquela pessoa deverá 

saber para fazer uma prova de vestibular à frente.  

Ao passo em que se produzem determinados estudos no campo acadêmico, eles 

não se correlacionam com as práticas e ensinamentos escolares. Devemos ter em mente 

que o conhecimento escolar é a construção histórica que se aproxima da maior parcela 

social. Pois dentro do universo educacional lidamos com duas frentes mais conhecidas, 

sendo estes os espaços universitários - precários e segregacionistas - e escolas - 

                                              
2 Sobre o distanciamento entre a História acadêmica e a História escolar, Fernando de Araújo Penna 

(2014) critica os apontamentos de Michel de Certeau quando este afirma que o real destinatário da 

produção historiográfico é a comunidade acadêmica. Em oposição, Penna afirma; para que haja acesso à 

informação para além dos públicos interessados em História, faz-se necessário a inclusão da função social 

e o ensino na educação básica, elementos que contam com suas demandas específicas e acabam em 

espaços periféricos ao se tratar de conhecimento histórico.  
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mutiladas e ineficientes, situação que se intensifica no caso da educação 

pública.Independentemente da sua profissão, a majoritariedade populacional passou 

algum tempo da sua vida na escola.  

A escola é uma instituição que é entendidacomo necessária na sociedade 

moderna. Tendo isso em mente, devemos analisar a potência que tem esses espaços 

escolares. Não é à toa que Monteiro (2007),focada em seu espaço de prática de ensino, 

adapta o conceito de cultura de fronteiras, de Santos (1994), para afirmar que o ensino 

de história também deve ocupar um “lugar de fronteira”. Essa fronteira deve ser 

entendida como um lugar de diferenças demarcadas, uma zona híbrida que permite aos 

diferentes entrarem em contato, possibilitando criações culturais.  

Enquanto professoras de história, vemos em nossas práticas possibilidades de 

diálogos sociais, culturais e econômicos. Buscamos fomentar análises, críticas e 

reflexões de sociedades. A nosso ver, a história não ocorre sem o indivíduo, sem o 

homem e sem a mulher. Então, quando nos propomos aentrar na disputa por essas 

fronteiras, lidamos com as zonas de interseção. “A condição para a pesquisa e o 

desenvolvimento do ensino de história é a articulação com um lugar, em construção, 

que tenha o reconhecimento de seus pares e do público a que se destina, lugar de trocar 

entre atores e saberes distintos que se encontram e se recriam” (MONTEIRO,2007, p.5). 

Devemos estar atentasàs narrativas que produzimos na escrita da história. 

Estamos tratando de um campo que tem como alguns de seus desafios, a leitura de 

textos verbais e não verbais, escritas, construção de representações, seleção de saberes e 

documentos, tudo isso e mais algumas outras possibilidades que lidamos ao ensinar 

história. Logo, ao falarmos de “verdade” e “transmissão de conhecimento”, tiramos a 

fluidez e as possibilidades contidas na disciplina. Não tratamos fluidez como um 

aspecto de subjetividade, que daria brecha ao: “então tudo é história e nada está 

errado”.Pelo contrário, as construções seguem motivos e estruturas, lidar com essas 

formas, olhares e conceitos é que torna a história passível de questionamentos e 

significados.  

 
O reconhecimento desta distinção é feito aqui tendo por base as 
proposições sobre o conhecimento escolar, considerado enquanto 
produção da cultura escolar, com epistemologia própria e diferenciada 
do conhecimento científico, mas que assume o entendimento da 
necessidade de que a História acadêmica e a escola mantenham 
relações complexas entre si para a legitimação e atualização 

(MONTEIRO, 2007, p. 6) 
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Mas se há a necessidade de estudos que busquem afirmar que o ensino de 

história deve ser entendido quanto um lugar de fronteira; logo, isso ainda não ocorre na 

prática,conforme é possível de ser observado. Um exemplo de dinâmicas que nós - 

alunas da Pós-graduaçãoem ensino de História da África - colocamos, frente a esse 

cenário escolar, seriam dificuldades que apontávamos em sala, quanto à inserção de 

nossos estudos em nossas aulas.  

A maioria questionava a noção de tempo, a massa de conteúdo exorbitante que 

temos que dar conta, mas acima disso, a noção de miscigenação como um elemento 

apaziguador, ao tratarmos especificamente de ensino de história da África e Afro-Brasil. 

Sendo assim, as nossas reflexões acabam por buscar respaldo na necessidade da 

construção de uma unidade entre a valorização da possibilidade de produção de 

conhecimento a partir dos espaços escolares e a necessidade de uma maior correlação da 

produção acadêmica a ser inserida nas escolas. Compreendemos que somente a partir 

dessa construção em conjunto podemos nos afastar da hierarquização do conhecimento 

científico, assim como colocá-lo a servido das comunidades escolares.  

 

2.1 Onde estão os negros e as negras dessa aula? 

Ao tratarmos o currículo escolar como um lugar de fronteira, temos de lidar com 

a noção de diversidade, um tema bastante conturbado quando abordamos a questão 

racial brasileira. Como a nossa proposta é pensar práticas enegrecidas em sala de aula, 

entendemos que isso se correlaciona com o conceito de lugar de fronteira,pois se trata 

da construção de um lugar de marcação e diferenças. A partir do momento em que nos 

propomos pensar espaços diferentes de conhecimento de história, não negando os 

conteúdos anteriores, mas sim buscando uma zona híbrida, “a articulação de um lugar, 

em construção, que tenha o reconhecimento de seus pares e do público a que se destina, 

lugar de trocar, diálogos entre atores e saberes distintos que se encontram e se recriam” 

(MONTEIRO, 2007, p.5) 

Ensinamos em um cenário onde os e as personagens históricas negras 

encontram-se limitadas historiograficamente. Um exemplo é o campo de ensino de 

História, no qual, esses sujeitos, na maioria das vezes, são inseridos nos livros didáticos 

ao tratarmos dos temas de Escravidão em História do Brasil e, pós-Segunda Guerra 

Mundial, no campo de História Geral, em que são nomeados como descolonização 

africana.  
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Ainda assim, certos materiais tratam da escravidão como algo que já aconteceria 

em África eesta teria sido “simplesmente” usada pelos europeus, o que dá margem à 

amenização da intervenção europeia nos sistemas escravagistas africanos. As estruturas 

socioeconômicas passaram por alterações ao serem direcionadas para o consumo do 

tráfico transatlântico, imbuindo o caráter de massacre e de objetificação da população 

negra africana no cenário mundial.  

Já no caso do Pós-Segunda Guerra Mundial, dos episódios intitulados 

“Descolonização africana”, até mesmo o nome é sugestivo para pensarmos o epicentro 

dos questionamentos e da produção de conhecimento histórico, ao tratar de certos 

materiais didáticos partem do sistema de controle que as metrópoles impunham nos 

territórios africanos. No entanto, ao se tratar de processos emancipatórios, redireciona-

se a noção de quem faria a força de separação, que sairia do locus “bom metropolitano”, 

doador da liberdade para as sociedades africanas que buscam articular e militar em prol 

de suas ações independentistas.  

Esses dois mínimos exemplos são situações cotidianas que lidamos no momento 

de escolha curricular. Porque dizemos “escolha”? Pois se o currículo é um local de 

fronteira, a sala de aula é um espaço de disputa. Contestação essa que busca manter os 

padrões eurocêntricos de ensino e que acaba por massacrar uma majoritariedade 

populacional negra. Uma das fortes ferramentas responsáveis pela manutenção desse 

tipo de ensinoé o apaziguamento do lugar de marginalidade histórica relacionado à 

raça3. 

Ao reivindicarmos mais temáticas enegrecidas, podemos ser criticados com os 

argumentos de que isso geraria uma marginalização das demais populações. Esse 

argumento vergonhoso não questiona os conteúdos hoje abordados em sala, que acabam 

por perpetuar padrões eurocêntricos4 em nossas sociedades. 

                                              
3
Ao lidarmos com a noção de currículo como um lugar de disputa, dialogamos com as reflexões de Ana 

de Oliveira, em sua dissertação A Disciplina escolar História no Colégio Pedro II: Reinterpretações 

curriculares dos anos de 1980 aos primeiros anos do século XXI, no qual a autora traz questões sobre a 

construção do currículo como algo para além das imposições estadocêntricas. Oliveira nos traz a noção de 

um currículo vivenciado, o que seria um contraponto aos “regimes de verdade” que a autora chama 

atenção ao pensarmos os conteúdos disciplinares isoladamente. Trata-se da necessidade de construirmos 
uma hibridização que contenha o currículo em ação e o currículo escrito, uma possibilidade ao negar a 

concepção de poder unicamente advindo do Estado. Refletindo sobre a ideia de que o currículo está 

distribuído em todas as esferas produtoras de discurso; no campo do conteúdo a ser ensinado em sala de 

aula essa disputa torna-se fundamental estratégia contra a invisibilidade dos personagens sociais negros.  
4
Neste trabalho utilizamos noçõesque Enrique Dussel (2005), questiona em seu texto Europa, 

modernidade e eurocentrismo, no qual o autor analisa a noção de eurocentrismo como um reflexo da 

construção de uma Europa Moderna que se afasta de quaisquer traços históricos para além de uma origem 
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Uma ferramenta bastante usada, em diversos setores sociais, seria a manutenção 

do “mito da democracia racial”. A noção vinculada à obra do intelectual Gilberto 

Freyre,em seu livroCasa Grande & Senzala, traz a ideia de uma sociedade brasileira 

construída pelas três raças: branco, negro e indígena e que, sendo assim, todos teríamos 

um pouco desses três sangues. Essa afirmação acaba sendo reutilizada em alguns casos 

contemporâneos para legitimar a ideia de que essa suposta herança genética tornaria 

ilógica a existência do racismo na sociedade brasileira. Logo, somos uma sociedade que 

vive bem e em harmonia entre essas três raças. Assim como a noção de que, na 

sociedade brasileira, as oportunidades são iguais para todos os que nela vivem. Sendo 

assim, os negros e as negras que não atingem os mesmos patamares que os não negros, 

não o fariam por falta de competência ou mesmo “força de vontade”, o que 

desconsidera todas as desigualdades estruturais existentes na sociedade brasileira. 

 
A ideia veiculada na escola de um Brasil sem diferenças, formado 
originalmente pelas três raças – o índio, o branco e o negro- que se 
dissolveram dando origem ao brasileiro, também tem sido difundida 
nos livros didáticos, neutralizando as diferenças culturais e, às vezes, 
subordinando uma cultura à outra. Divulgou-se, então, uma concepção 

de cultura uniforme, depreciando as diversas contribuições que 
compuseram e compõem a identidade nacional (BRASIL, 1998,p.126 
apudABREU; MATTOS,2008, p. 7). 
 

Esse mito se enraizou em diversos setores sociais, pois era a desculpa perfeita 

para a turma do “deixa disso” ou “não sou racista, até tenho um amigo negro”, 

defender-se das possíveis acusações de atitudes racistas. E, no campo do currículo 

escolar, não seria diferente. No entanto, a necessidade da obrigatoriedade da inserção do 

ensino de temáticas sobre a cultura africana, afro-brasileira e indígena respaldados por 

uma lei mostra-nos que as escolas ainda se perpetuam com noções pejorativas frente 

essas populações. 

Essa ideia errônea de passividade e de aceitação dos conteúdos que tratavam de 

um modo subalterno dos negros e negras em sala de aula é rompida principalmente com 

as manifestações dos movimentos negros que ratificam internamente a necessidade de 

reivindicar reflexões sobre os conteúdos escolares. Ao nosso ver o massacre da 

população negra em sala de aula se inicia dilacerando o campo subjetivo, aonde minam 

                                                                                                                                     
unicamente helenística, romana e cristã, construindo estes enquanto civilidade, e, consequentemente, 

como culturais centrais da história mundial. Dussel propõe uma reflexão contrária a essa e outras ideias 

que buscam manter a centralidade do continente europeu, seja como modelo de sociedade a ser almejado, 

ou como sua pseudo centralidade histórica e geográfica perante o restante do mundo.   
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a autoestima, apagam a participação de sujeitos históricos negros, fazendo com que os e 

as estudantes não se identifiquem com os atores sociais, e caso ainda perpetuem nos 

espaços educacionais, matam os seus corpos, ao perpetuarem padrões civilizatórios que 

os marginalizem academicamente.  

Nos anos 80, com a reabertura política, passou-se a pensar o currículo escolar 

como uma das formas de trabalhar o cenário de redemocratização, e o movimento negro 

o aproveitou também como um espaço para se repensar a inserção dos negros e negras 

no ensino de história. Junto a isso, veio a Constituição de 1988, o documento que 

tratava da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e a elaboração dos 

Parâmetros Curriculares Nacionais para a Educação Básica.  

 
A valorização da educação formal foi uma das várias técnicas sociais 
empregadas pelos negros para ascender se status. Houve uma 
propensão dos negros em valorizar a escola e a aprendizagem escolar 
como um “bem supremo” e uma espécie de “abre-te sésamo” da 

sociedade moderna. A escola passou a ser definida socialmente pelos 
negros como um veículo de ascensão social, conforme pesquisa 
realizada pelo sociólogo Florestan Fernandes em 1951, mas, antes 
mesmo desta data o jornal Quilombo, dirigido pelo intelectual e 
militante negro Abdias do Nascimento, já indicada a necessidade de 
educação formal para os negros como uma condição necessária à 
superação da exclusão sócio racial a que estavam submetidos. 

(SANTOS, 2005, p. 22) 

 

No início dos anos 2000, foi promulgada a Lei nº 10.639/03, resultado das 

reivindicações dos movimentos negros, que buscaram consolidar diretrizes e bases 

pluriétnicas para a educação brasileira. Foi o primeiro momento em que se buscou 

tornar obrigatório o ensino da História do Brasil levando em conta as contribuições 

étnicas formadoras da população brasileira, em espacial as matrizes indígena, africana e 

europeia.  

No entanto, como responde Mattos (2003, p.130), “enquanto não se romper com 

uma história autocentrada, no nacional, na Europa, na religião cristã, na cultura branca”, 

será impossível falarmos de uma cultura histórica comum às nossas matrizes culturais. 

Sendo assim, todo o movimento negro, que buscava ascensão social por meio da 

educação, só encontraria mais dessa padronização eurocêntrica, branca, heterossexual e 

burguesa nos assentos das salas de aula. E como encaixar a subjetividade dos alunos e 

alunas nessas práticas da comunidade escolar? 

Com isso, remetemos à importância dos movimentos negros que intensificam a 

disputa pelos espaços escolares como mais um meio para combater a perpetuação das 
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desigualdades raciais, da inserção do estudo da história do continente africano e dos 

africanos e africanas, da luta dos negros e negras no Brasil, da cultura negra brasileira e 

do negro na formação da sociedade nacional brasileira.5 

Segundo Hasenbalg (2005), a agenda de reivindicações das entidades negras 

abordava as áreas de racismo, cultura negra, educação, trabalho mulheres negras e 

política internacional. Ultrapassando esses limites, a proposta seria transpor os guetos a 

que a população negra está inserida no currículo escolar e incorporar, também, práticas 

antirracistas na escola. Fazendo assim necessária “a reformulação dos currículos 

escolares visando à valorização do papel do negro na História do Brasil e a introdução 

de materiais como História da África e línguas africanas” (SANTOS, 2005, p. 24). 

Essa reformulação foi consolidada com a Lei 10.639/03.No entanto,a lei tem 

pontos que dividem as opiniões sobre suas possibilidades de implementação como: as 

dificuldades práticas na implementação do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, 

e a urgente necessidade de qualificação de profissionais dos ensinos fundamental e 

médio para abordarem tais temas em sala de aula, assim como, um reflexo da ausência 

de tais temas nos cursos de graduação/ licenciatura.6.   

 
Hebe Mattos, especialista nos estudos sobre escravidão, aponta para 
uma agenda de quatro prioridades:a primeira seria criar “condições 
para uma abordagem da história da África no mesmo nível com que se 
estuda a história europeia e suas influências sobre o continente 

americano”; a segunda passa por “historicizar o processo de 
racialização dos negros nas Américas, em suas relações com a 
memória da escravidão, e suas implicações em termos de definição de 
direitos civis nos países do continente”; a terceira, “incorporar, à 
formação dos professores, a historiografia mais recente sobre a 
história da escravidão no Brasil”; e, por fim, a quarta, de forma mais 
incisiva, incorporar “à formação de professores do ensino fundamental 

                                              
5 Um acontecimento histórico que demonstrou a força das reivindicações dos movimentos negros por uma 

educação que discutisse o racismo, assim como colocasse a história do continente africano e das/dos afro-

brasileiros, foi a Marcha Zumbi dos Palmares contra o Racismo, Pela Cidadania e a Vida, que ocorreu na 

década de 1990, e foi ouvida pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso, que recebeu o “Programa 

de Superação do Racismo e Desigualdade Racial”. Manifesto que trazia a importância da intervenção na 

educação como um caminho a ser trilhado para a superação do racismo e desigualdade racial. 
6 A primeira década dos anos 2000 conta com as primeiras gerações de formandos e formandas que 

disponibilizam de algumas disciplinas de estudos do Continente africano e Afro-Brasileiras nas 

graduações de História ou cursos de especialização na temática, assim como, desenvolvo esse trabalho de 

conclusão de curso. No entanto, a realidade da sala de aula também conta com resistência por parte de 

outros professores e outras professoras, responsáveis de alunos e alunas e membros de direção escolar. 

Por isso, devemos ter minucioso cuidado nos questionamentos das práticas de ensino de história da África 

e Afro-Brasileira e ficarmos atentos à questão de precariedade de nossas formações profissionais, mas 

também pensarmos a comunidade escolar como um todo, que engloba outros agentes sociais capazes de 

limitar, ou mesmo proibir, construções heterogêneas. Infelizmente, em muitos casos, os assuntos 

relacionados à população negra ainda são vistos de forma pejorativa. 
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as novas pesquisas que abordam, historicamente, experiências 
concretas de criação e de transformações culturais identitárias, na 
experiência da diáspora africana”.(MATTOS, apud FLORES, 2006 ,p. 
78) 

 

A valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos nos 

coloca em contato com o que a relatora do parecer da Lei 10.639/03, e os demais 

conselheiros7nomeiam quanto “não apenas direito ao estudo, mas também à formação 

para a cidadania responsável pela construção de uma sociedade justa e democrática” 

(BRASIL, 2004, p. 2). 

 
Políticas de reparações voltadas para a educação dos negros devem 
oferecer garantias a essa população de ingresso, permanência e 

sucesso na educação escolar, de valorização do patrimônio histórico-
cultural afro-brasileiro, de aquisição de competências e dos 
conhecimentos tidos como indispensáveis para continuidade dos 
estudos, de condições para alcançar todos os requisitos tendo em vista 
a conclusão de cada um dos níveis de ensino, bem como para atuar 
como cidadãos responsáveis e participantes, além de desempenharem 
com qualificação uma profissão. (BRASIL, 2004, p.17) 

 

Para muitos alunos e alunas, há um recorte radical entre suas práticas e 

referências em seu cotidiano e o que é feito no espaço escolar. Tais estudantes, muitas 

vezes, não se sentem inseridos nos estudos, não entendem os motivos dos componentes 

curriculares ali ensinados, ou mesmo, não conseguem relacionar os conteúdos com sua 

compreensão de mundo. A história deve ser uma disciplina capaz de ser entendida pela 

aluna e pelo aluno, assim como as demais.  

2.2 Da história da África ao campo das alteridades 

Para inserirmos a população negra no currículo de história, segundo Lima (2014, 

p.1), precisamos reconhecer que “a presença africana amplia a nossa concepção de 

mundo e permite perceber aspectos das relações entre povos e regiões do planeta ao 

longo do tempo, por nós ainda pouco conhecidos e compreendidos”. Ou seja, para 

repensarmos o currículo de história, devemos pensar a história do continente africano 

unido à história da humanidade.  

Ao direcionarmos nossas preocupações para a inserção da História do continente 

africano e da História Afro-brasileira no currículo escolar, devemos ter em mente que 

esse novo olhar é uma resposta ao padrão atual, que visa fazer um movimento contrário 

                                              
7Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (Relatora), Carlos Roberto Jamil Cury, Francisca Novantino Pinto 

de Ângelo e Marília Ancona-Lopez. 
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ao eurocentrismo do nosso ensino. Mas como uma ação completa, deve ficar atenta para 

romper com o padrão universalizante. Ao tentarmos inserir novos espaços e sujeitos no 

campo historiográfico, tal manifestação também se deve atentar à pluralidade que os 

conceitos são capazes de abordar. No caso da História da África, pensarmos 

inicialmente o espaço como um continente e não como um país, já pode nos dar a 

imensidão do que nos propomos a abordar. Ao tratarmos de diversos países, precisamos 

abarcar diferentes olhares, culturas, reflexões e as inúmeras multiplicidades existentes. 

É correto afirmar que não damos conta de todas essas multiplicidades em sala de aula, 

ainda assim, a partir do momento que abarcamos um número mínimo de diversidades, 

podemos trabalhar com parâmetros diversos, como países ao sul, ao norte, ou seja, que 

possam nos trazer exemplificações de territórios existentes ao longo do continente 

africano.  

No cotidiano mais popular, das casas, novelas e filmes, a maioria das cenas 

ligadas à África remete tanto à pobreza, quanto à negligência de seus espaços. Um 

exemplo disso são novelas8que inundam as casas da população brasileira, mostrando 

países como Marrocos ou Egito, enaltecidos como próximos de padrões de 

desenvolvimento socioeconômico, mas que também são embranquecidos e distanciados 

do continente africano. Esse esquecimento reverbera a noção de uma África que não 

pode ser nada além de miserável e violenta. E quem quer ser um descendente de “um 

povo maldoso, atrasado e bárbaro”? Entendemos que o passo de reconhecimento das 

diversidades e contribuições dos povos africanos na formação do Brasil é fundamental 

para que possamos dialogar adiante com nossas identidades afro-brasileiras, assim como 

redirecionarmos nossos olhares para além de legitimar unicamente as lutas e glórias 

europeias.  

 
Nossa formação está diretamente ligada à história do continente 
africano. Somos o país que, por mais tempo e em maior quantidade, 
recebeu africanos escravizados da história do mundo. Os cativos 
trazidos da África, que nada podiam carregar além de sua memória e 

conhecimentos, trouxeram para nosso país aportes tecnológicos que 
vão desde conhecimentos de agricultura tropical a técnicas de 
mineração, além de vários outros. As heranças africanas estão 

                                              
8 No caso das novelas contamos com produções mais contemporâneas como Os Dez Mandatos, que está 

no ar atualmente, que trata de assuntos religiosos e se passa em cenários ao norte da África, que além de 

não demarcar sua localização geográfica, tem seu elenco majoritariamente de indivíduos brancos, ou 

pardos, transpassando a naturalização de um território egípcio desvinculado do território africano negro. 

O mesmo padrão que já ocorre em produções anteriores como a novela O Clone, transmitida pela Rede 

Globo, em 2001 que traz personagens marroquinos, mas majoritariamente brancos e pardos.  
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presentes em diferentes aspectos da vida social e cultural brasileiras, 
até hoje, e conformam aspectos fundamentais da identidade nacional 
[...]. Ao longo de nossa história diversas vezes os fatores ligados a 
processos e episódios somente podem ser compreendidos se olharmos 
os dois lados do oceano que nos une. (LIMA, 2014, p. 2) 

 

A diversidade cultural africana fica evidente quando entendemos que: 

 
a ideia de “africanos” não existia entre os escravos e libertos 
brasileiros trazidos cativos do continente, antes do século XIX. Não 
que inexistissem identidades entre eles antes – ao contrário, havia e, 
foram descobertas, criadas e reforçadas. Mas a ideia de uma África 
como terra de todos, e de uma identidade africana, foi surgindo 
articulada às formas de reivindicação de identidades características 
dos oitocentos e originou-se neste momento específico da relação com 

a sociedade dominante. (LIMA, 2014, p. 8) 

 

Lidar com os conteúdos de História da África, da História dos africanos no 

Brasil e da cultura afro-brasileira é repensar a história brasileira. “Não há como 

recuperar a africanidade de nossa História sem recuperar a História da África” (LIMA, 

2014, p. 8). Mesmo assim, se opor às práticas atuais é um ato transgressor, pois estamos 

apoiando, além de novos conteúdos em sala de aula, repensar elementos de formação da 

nossa identidade, o que requer uma nova visão de mundo.  

Dentro dessas novas propostas visionárias, optamos por analisar práticas 

educacionais que buscam incluir elementos da história e cultura africana e afro-

brasileira, tendo em mente que a escola não é um espaço à parte da sociedade e que ela 

é feita por indivíduos que carregam consigo suas alteridades. Portanto, acaba sendo 

mais um espaço capaz de reverberar a ideologia racial de inferioridade da população 

negra. 

A escola não é um campo neutro onde, após entrarmos os conflitos 
sociais e raciais permanecem do lado de fora. A escola é um espaço 
sóciocultural onde convivem os conflitos e as contradições. O 
racismo, a discriminação racial e de gênero, que fazem parte da 

cultura, e da estrutura da sociedade brasileira, estão presentes nas 
relações entre educadores/as e educandos/as. (GOMES, 1996, p. 69) 

 

As teorias discriminatórias precisam de processos de retroalimentação para se 

manter, e a escola acaba sendo ainda um desses espaços onde esses processos se 

reproduzem. Um dos exemplos, dessa manutenção marginal da população negra nos 

lugares escolares, é trazido por Rodrigues (1996), ao tratar que muito dos discursos 

sobre incapacidade do negro, ainda estão enraizados no imaginário e na prática sociais.  
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A autora nos traz também a situação de surpresa por parte dos professores e 

professoras, em casos que alunos e alunas negras se destacam positivamente, ou seja, há 

uma espera, mesmo que inconsciente do fracasso de alguns deles, o que também pode 

ser visto como um exemplo da naturalização racista que se institui em nossas escolas.  

A nosso ver, a relação mais direta nas escolas é a entre alunos/ase professores/as. 

Para isso, ao longo de nossa escrita, pretendemos trazer experiências de uma professora 

que partilhou conosco as suas buscas por inserir noções diversas em suas práticas de 

ensino. Atentamos às reflexões de como suas vivências e buscas de práticas 

pedagógicas diferenciadas se relacionam e como a percepção de mudanças passa pelo 

lado pessoal. Ao lidarmos com análises históricas, tratamos de pessoas, de gente que 

questiona, reconstrói, legitima, ou seja, atua nos campos sociais a partir de suas 

vivências. E, no caso de professoras negras, precisamos colocar inicialmente a noção do 

que se espera de uma professora?  

Essa pergunta foi feita por Carvalho, em sua pesquisa, numa escola pública de 

São Paulo, que nos traz as noções de cuidado infantil e feminilidade, duas coisas 

complexas no histórico da realidade da mulher negra. Com relação ao cuidado infantil, a 

autora chama atenção para o fato de ser uma noção que no campo de atuação da mulher 

negra está estreitamente conectado aos espaços de subserviência em que são 

pressionadas a permanecerem.  

O histórico majoritário de mulheres negras atuando nos cuidados domésticos 

soma-se o fato desses cuidados não serem vistos como parte do campo profissional, o 

que deve ser combatido em sala de aula.  

 
Quando o cuidado infantil passa a ser objeto de reflexão sistemática e 
coletiva, poderemos criticar as conotações de filantropia, 
domesticidade e não profissionalismo a ele associados hoje e oferecer 
instrumentos e apoio para que sua prática não dependa exclusivamente 

da personalidade e história de vida de cada docente.” (CARVALHO, 
1999, p. 105). 

 

No caso da feminilidade, o padrão perpassa as noções de fragilidade e de 

maternidade total, que entra no ideário de que a mãe é responsável por todos os 

aspectos de seus filhos e filhas9. Ao ser transportado para a professora, faz com que a 

                                              
9 Atualmente, os debates sobre questões maternas e suas diversidades enfrentadas por mulheres estão 

sendo ampliados tanto para questões raciais quanto para a ruptura da ideia da mãe quanto detentora de 

total responsabilidade pelas necessidades de seus e suas filhas com relação ao tema de atuações docentes 

nas interações infantis nas escolas (cf. MIRANDA; MARTINS, 2007).  
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visão entenda que aquela adulta deva se responsabilizar por todas as diferentes esferas 

sociais do desenvolvimento da criança que cuida.  

Outra complexa noção que nos deparamos ao abordar a realidade das mulheres 

negras brasileiras é a majoritariedade de elas atuarem em espaços de cuidados 

domésticos externos, ou seja, elas são interpretadas naturalmente como “cuidadoras” 

dos filhos e filhas de outras pessoas. Normalmente serviçais de uma classe média 

branca, quiçá embranquecida, que vê na contratação de serviços domésticos uma 

possibilidade de se aliviar dos excessos de demandas domésticas, isso incluindo os 

cuidados de seus descendentes, ao passo em que essas mulheres negras acabam por abrir 

mão da criação de seus próprios filhos e filhas. Logo, esse ideário maternal também 

precisa ser discutido dentro de um recorte racial.  

Assim, como a feminilidade é vista como um conceito de amorosidade, de 

dedicação feminina, ou mesmo envolvimento emocional, o que se cobra da professora é 

uma “doçura” e compreensão para com os alunos e as alunas e, em muitos casos, pode 

perpassar pela expectativa de negligência pessoal para responder as expectativas da 

professora/tia, como uma espécie de extensão dos cuidados familiares.  

No entanto, a professora também é um indivíduo social, também lida com as 

suas frustrações, medos e no caso das mulheres negras, até mesmo com um sentimento 

de inadequação ao espaço que ocupa.  

 

 Essas mulheres negras ao se tornarem professoras “saíram do seu 
lugar”, isto é, do lugar predestinado por um pensamento racista e pelas 
condições socioeconômicas da maioria da população negra brasileira – 
o lugar da doméstica, da lavadeira, da passadeira, daquela que realiza 
serviços gerais – para ocuparem uma posição que, por mais 
questionada que seja, ainda é vista como possuidora de status social e 

está relacionada a um importante instrumento: o saber formal. 
(GOMES, 1996, p. 77)  

 

No entanto, essa professora negra já foi uma aluna negra, uma estudante que 

também passou por uma educação de padrão branco, atrelada à desvalorização dos 

negros e negras na sociedade brasileira. Gomes (1996, p.76) chama a atenção para o 

fato de que muitas dessas docentes podem acabar reproduzindo discursos que ouviram 

em sua passagem pela escola, diálogos que permanecem nos espaços de licenciatura. 

Uma vez que os referenciais de felicidade e sucesso, tanto financeiro quanto social, são 

incansavelmente atrelados aos padrões sociais brancos.  
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Se meninos e meninas não se veem representados nos conteúdos programáticos 

abordados na disciplina de história, o mesmo não seria passível de ocorrer com as 

professoras responsáveis por ministrar essa disciplina? Partindo da noção de que a 

mulher negra se encontra hoje na base da pirâmide social, entendendo esse espaço como 

o que mais sofre pressões sociais, culturais e econômicas, assim como é o personagem 

social mais marginalizado, seja por recorte racial e sexual, refletir sobre as suas práticas 

em sala de aula também é repensar suas representações e identidades frente ao mundo.  

Logo, ser uma mulher negra, em sala de aula, com formação profissional, se 

propondo a falar de história da África, assim como história afro-brasileira é no mínimo 

um ato transgressor.  

Devemos ter atenção ao diálogo com as possíveis práticas de sala de aula, para 

que não se caia na esparrela de ver somente as professoras como responsáveis pela 

mudança curricular. Como tratamos anteriormente, alterar o currículo escolar é algo 

muito maior, algo que demanda reflexões, assim como manifestações, principalmente 

ao lidarmos com a proposta de romper, mesmo que minimamente, com um sistema de 

ensino legitimado por um mito de superioridade da história dos feitos europeus, brancos 

e heteropatriarcais. 

 Dentro do possível a ser refletido e dialogado entre as professoras, no próximo 

capítulo, entraremos em contato com o que se entende quanto a esse ato de transgredir. 

Com esse conceito elaborado por Hooks10, pretendemos dialogar com a visão de valores 

civilizatórios afro-brasileiros, desenvolvido por Trindade, em prol de reflexões sobre as 

possibilidades em sala de aula. Partiremos para além do campo conteudista, relações 

entre indivíduos, aluno(a) – professora, que são uma importante parcela da comunidade 

escolar e que, em muitos casos, se veem negligenciadas nesses espaços de convívio11.  

                                              
10 Mesmo sendo de escolha da autora a grafia de seu nome em letras minúsculas, por afirmar ser uma 

questão de priorizar seu trabalho. Neste trabalho, optamos por iniciar seu nome, ao citá-la, com letra 

maiúscula, pois se a questão do uso do nome em minúsculo dá ênfase ao escrito para além de seu próprio 

nome, aqui daremos destaque em ambos, por termos consciência da importância de seus escritos assim 

como da identificação de mulheres negras pelos seus nomes. Elemento esse que em outros momentos 

históricos lhes foram negados. 
11 A intelectual negra Nilma Lino Gomes (2005), em seu trabalho Alguns termos e conceito presentes no 

debate sobre relações raciais no Brasil: Uma breve discussão traz reflexões sobre temáticas como raça, 

racismo, etnia e algumas outras, que nos são caras para dialogar com a discussão sobre relações raciais no 

Brasil. Sobre essa temática, a autora também conta com o texto Educação e Identidade Negra (GOMES, 

2002), que traz a tona reflexões das condições sociais e educacionais da população negra na sociedade 

brasileira. Para tratar do tema de racismo na escola, ver: BRASIL, 2005, p.39-62; 2002.  
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3PRÁTICAS ENEGRECIDAS EM SALA DE AULA: VALORES 

CIVILIZATÓRIOS AFRO-BRASILEIROS E A PERSISTÊNCIA EM 

TRANSGREDIR 

 

Ao tratarmos do campo da História das mulheres ou do Estudo de Gênero, o 

recorte racial ainda é um obstáculo a ser ultrapassado. No caso do cenário brasileiro, 

Sueli Carneiro afirma que o movimentonacional esteve, desde o início,atrelado com as 

lutas populares pela democratização do país. Porém, era um manifesto preso ao padrão 

eurocêntrico e universalizante das mulheres e, em consequência, manteve-se como um 

movimento incapaz de “reconhecer as diferenças e desigualdades presentes no universo 

feminino, a despeito da identidade biológica” (CARNEIRO, 2003, p.119). Por isso, as 

mulheres que sofriam agressões raciais e para além das questões relacionadas ao 

sexismo, permaneciam silenciadas. No entanto, atualmente, as discussões sobre raça são 

incorporadas às práticas e discursos políticos do feminismo, que, reelaborados, possuem 

como protagonistas fundamentais as mulheres negras12.  

 

Os acadêmicos geralmente falavam da experiência negra quando na 
verdade estavam se referindo somente à experiência dos homens 
negros. Significativamente, descobri que, quando se falava das 
“mulheres”, a experiência das brancas era universalizada como 
representação da experiência de todo o sexo feminino; e que, quando 
se mencionavam os “negros”, o ponto de referência eram os negros do 
sexo masculino. (HOOKS,2013, p.163) 
 

Ao enegrecermos o feminismo13, trazemos à tona o que algumas intelectuais 

negras, como Bell Hooks (1995), Carneiro (2003) e Davis (2016) colocam em pauta: a 

                                              
12 O presente trabalho engloba assuntos que tocam diretamente em muitas das sensibilidades subjetivas 

que me permeiam. Enquanto autora dessa e de outras escritas, nunca sozinha, interpreto esta 

especificamente como mais um passo para buscar compreender o meu lugar de fala dentro do campo do 

combate ao racismo, principalmente no espaço da sala de aula. Eu, como mulher não branca, encontro-me 

também em um espaço de fronteira, localidade ainda não bem definida para mim mesma. Por isso, a 

construção desse trabalho de conclusão de curso também é uma consequência dos meus questionamentos 

pessoais frente à noção de não pertencimento; sentimento este que se desenvolve por alguém que não está 

completamente enquadrado nem no universo marginalizado frente ao racismo, nem a padronagem branca 

europeia que se idealiza. 
13“Enegrecendo o feminismo é a expressão que vimos utilizada para designar a trajetória das mulheres 

negras no interior do movimento feminista brasileiro. Buscamos assinalar com ela, a identidade branca e 

ocidental da formulação clássica feminista de um lado e, de outro, revelar a insuficiência teórica e prática 

política para integrar as diferentes expressões do feminino construídos em sociedades multirraciais e 

pluriculturais. Com essas iniciativas, pôde-se engendrar uma agenda específica que combateu, 

simultaneamente, as desigualdades de gênero e intragênero; afirmamos e visibilizamos uma perspectiva 

feminista negra que emerge da condição específica do ser mulher, negra e, em geral, pobre, delineamos, 

por fim, o papel que essa perspectiva tem na luta antirracista no Brasil” (Cf.: CARNEIRO, 2003, p. 118). 
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noção de que o viés eurocêntrico do feminismo acabava por omitir o quão importante é 

a questão de raça nas hierarquias de gênero, que se perpetuam na sociedade, assim como 

subjugam como o racismo produz contradições e desigualdades específicas para 

mulheres negras. 

(...) os esforços das mulheres negras e de cor para desafiar e 
desconstruir a categoria “mulher” – a insistência em reconhecer que o 
sexo não é o único fator que determina as construções de feminilidade 
– foram uma intervenção crítica que produziu uma revolução profunda 
no pensamento feminista e realmente questionou e perturbou a teoria 
feminista hegemônica produzida principalmente pelas acadêmicas, 

brancas e sua maioria (HOOKS, 2013, p. 88).   
 

Pensando nessa tentativa de trazer a discussão racial para os movimentos 

feministas, encontramos a necessidade de uma proximidade entre teoria e prática. 

Segundo Hooks, quando a nossa experiência de vida está ligada à teoria, não há como 

desconectá-las. E é isso que propõe ao tratar da prática libertadora, trazendo a 

teorização como um processo crítico que inclui indivíduos antes marginalizados: 

“Quando a nossa experiência vivida da teorização está fundamentalmente ligada a 

processos de auto recuperação, de libertação coletiva, não existe brecha entre a teoria e 

a prática” (HOOKS, 2013, p. 85). 

3.1Mas na escola todos temos oportunidades iguais 

No campo escolar, a diferenciação sectarista se perpetua. Aevasão escolar 

acentua a desigualdade ao nos apresentar altos números de desistência do ensino por 

parte da população negra. Isso tem reflexo na formação, assim como na constituição de 

um corpo docente com profissionais negros e negras. Uma população que sofre com 

maiores números de desistência escolar, consequentemente, tem um menor índice de 

profissionais em áreas que exigem alta qualificação. 

Junto a isso, temos a questão trazida por Lima (1995), da situação da mulher 

negra na sociedade brasileira. O objetivo das análises da autora é demonstrar como a 

relação entre o investimento educacional e a realização ocupacional ocorrem de forma 

diferenciada para diversos grupos sociais, enfocando a mulher negra. As conclusões 

relativas às análises do quadro do investimento na educação se mostram ainda mais 

discriminatórias quando incluímos a variável cor e gênero.Lima (1995, pp. 489-495) 

afirma que, na década de 1980, mulheres tinham numericamente paridade em relação 

aos homens no acesso ao ensino básico. No entanto, as mulheres atualmente têm se 

destacado no estudo universitário, ingressando em cursos de graduação ditos cultural e 
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tipicamente femininos. Tal movimento, segundo a autora, ocorre por elas não serem 

valorizadas e incentivadas a ocuparem outros espaços14. 

Ao observar asvariáveis deraça e gênero, Lima afirma que as mulheres negras, 

em comparativo aos homens e às mulheres brancas, bem como aos homens negros, 

sofrem mais no processo de obtenção de empregos no setor formal. Logo, elas acabam 

migrando para setores informais ou para empregos com menores remunerações, 

consequentemente, com demandas menores por grau de escolaridade.  

Com o objetivo de apresentar dados quantitativos relacionados à presença da 

mulher negra, trazemos para nossa discussão o relatório de 2017, elaborado pelo Grupo 

de Estudos Multidisciplinares da Ação Afirmativa (GEEMA), do Instituto de Estudos 

Sociais e Políticos (IESP), da Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), o qual 

nos oferece dados empíricos de uma realidade silenciada: a de que mulheres negras 

continuam sofrendo privações econômicas e sociais. A intenção do rico relatório é 

facilitar a assimilação da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD). O 

método utilizado para tornar mais didática a apreensão dos resultados foi o cruzamento 

de elementos do PNAD e a geração de 15 gráficos com os resultados divididos que 

abordam desigualdades sociais, de raça e de gênero. Apesar de melhoras quantitativas, a 

média de anos de estudo ainda é uma constante entre negras, negros, pardas e pardos. 

Na representatividade relacionada à ocupação, ainda é percebida uma divisão racial do 

trabalho, assim como a mobilidade social permanece precária para os não brancos. 

Analisando a questão do quantitativo populacional, a pesquisa aponta que o montante de 

brasileiros e de brasileiras é formado por um maior número de mulheres, que, em sua 

maioria, são mulheres não brancas (GEEMA/IESP, 2017, p.4.). Quando observamos 

essas mulheresem gráficos referentes à renda e à escolaridade, os dados são 

dolorosamente desiguais. 

 A diferença de renda entre um homem branco e uma mulher não branca pode 

chegar até 700 reais. Outro fator apontado são os anos de estudo, ainda que o homem 

não branco tenha, durante alguns anos, menos tempo de estudo se comparado 

                                              
14 Mesmo não havendo uma exposição nítida, por parte da autora, para nos explicitar o que ela trata 

quanto graduações tipicamente femininas, tomamos a noção como relacionadas a graduações em áreas de 

licenciatura. Ao fazermos uma breve pesquisa sobre o tema, nos deparamos com algumas pesquisas que 

apontam mulheres enquanto minoria nos demais cursos de graduação. Elas são minoria no campo das 

exatas e maioria nos índices de evasão das Universidades. Para mais sobre tal temática, cf.: BARRETO, 

2012.  
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quantitativamente com a população branca, as mulheres negras têm dois anos a menos 

de estudos se comparadas aos homens não brancos.  

Gráfico 1:Média dos anos de escolaridade por raça/cor e gênero no Brasil entre 

2011 e 2015 

Fonte:Relatório GEEMA (GEEMA-IESP, 2017, p.19). 

 

Lima (1995) nos mostra uma realidade que desde a década de 1990 até os dias 

atuais não se modificou, pois, os apontamentos de alterações no mercado de trabalho 

não são o suficiente para mudar a realidade marginalizada da mulher negra brasileira.  

Mesmo o trabalho - principalmente no setor informal - sendo uma realidade que 

chega cada vez mais cedo à vida das populações negras no Brasil, muitas mulheres 

trabalhadoras passam antes ou concomitantemente pelo espaço escolar.  

A escola que poderia ser entendido como possibilidade de ascensão 

sociocultural e econômica, acaba sendo mais um local de não pertencimento. Ainda 

assim, algumas retornam para esses espaços como docentes. E como lidar com 

angústias, reflexões, realidades e temáticas que vão lhe aparecer e que, acabam sendo 

intensificadas no trato com a população negra? Será que essa professora negra pode, 

emocionalmente, se abrir para entender angústias que antes eram suas e agora 

compartilha com suas alunas e seus alunos? 

3.2 Escola como ambiente de não pertencimento 

Para pensar essa noção de pertencimento intelectual, trazemos a reflexão junto à 

leitura de Hooks (1995), que coloca em pauta a noção das dificuldades de mulheres 

negras tornarem-se intelectuais para além de professoras. Entendendo aqui intelectuais 
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como sujeitos sociais comprometidos com mudanças sociais radicais, transpondo 

principalmente os modos padronizados de ensino.  

  
Aprendendo cedo que se premiavam as boas notas enquanto o 
pensamento independente era visto com desconfiança, eu sabia a 
importância de ser inteligente, mas não inteligente demais. Ser 
demasiado inteligente era sinônimo de intelectualidade e isso era 
motivo de preocupação; sobretudo, se se tratasse de uma mulher. 

(HOOKS, 1995, p. 465) 
 

Partindo dessa noção da necessidade de construções coletivas para pensar 

intelectualidades negras atuantes, pretendemos indagar como as subjetividades de 

vivências discriminatórias podem ser reelaboradas por professoras, para pensarem a si e 

as suas práticas docentes. Tornando-se capazes, também, de reivindicarem maiores 

ações político-sociais por parte de outras forças atuantes na escola, seja por parte da 

direção local ou mesmo das instituições nacionais e como incorporar estudantes nas 

práticas educacionais libertárias.  

Porém, nos colocamos a refletir que antes dessas possibilidades de reivindicar, 

há uma necessidade de pertencimento e auto reconhecimento, por parte dessas 

mulheres, perante os locais que ocupam.Hooks chama atenção para a desvalorização do 

trabalho intelectual que distancia ainda mais de nós, grupos marginalizados, acesso ao 

mesmo. No entanto, chama-nos a compreender o campo da intelectualidade como um 

ato político transgressor, ou seja, um corpo negro dentro de espaços intelectuais ainda é 

um corpo não pertencente.O atuar nesses espaços intelectuais acaba passando por uma 

ruptura de inúmeras barreiras e condicionamentos sociais: 

Os motivos pelos quais algumas pessoas negras escolheram tornar-se 
intelectuais sérias são diversas. Mas na maioria dos casos podem 

remontar a uma raiz comum uma experiência tipo conversão religiosa 
com um professor ou colega muito influente que nos convenceu a 
dedicar a vida a atividades de leitura, escrita e conversa pelo prazer 
individual, mérito pessoal e ascensão política dos negros (e muitas 
vezes outros oprimidos). (HOOKS,1995. p.465). 

 

As vivências de professoras negras são, por si só, um ato de resistência. Pois, 

assim como seus alunos e suas alunas chegaram à escola em momentos de formação 

social, elas passaram por questões similares e, mesmo incorporadas comodocentes, 

podem se ver preteridas em seu ambiente de trabalho15. 

                                              
15 Não queremos aqui uma proposta catequista de bem feitoria das mulheres negras, bem tanto que sejam 

responsáveis unicamente pelos cuidados dos outros, tema que Hooks também nos chama atenção, ainda 
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O currículo que tratamos aqui não se resume a documentos que contenham 

parâmetros conteudistas do que ensinar ou “transmitir” em sala de aula, queremos 

ampliar essa discussão para pensar o currículo escolar como um território. “O currículo 

é relação de poder. O currículo é trajetória, viagem, percurso. O currículo é 

autobiografia, nossa vida, curriculum vitae: no currículo se forja nossa identidade. O 

currículo é texto, discurso, documento. O currículo é documento de identidade” 

(SILVA,2005, p.150). 

3.3 Desobedecendo aos valores civilizatórios eurocêntricos 

No capítulo anterior, citamos a ideia de transgredir como um ato necessário para 

repensar as nossas práticas enegrecidas em sala de aula, e para entendermos melhor essa 

noção apresentamos a proposta deHooks (2013) para uma educação como prática de 

liberdade.  

Gloria Jean Watkins é uma escritora norte-americana, nascida em 25 de 

setembro de 1952, no Kentucky – EUA.  Optou por usar o pseudônimo Bell Hooks, 

como uma homenagem aos sobrenomes da mãe e da avó. Originária de uma família da 

classe trabalhadora, com cinco irmãs e um irmão, Hooks fez de sua vivência fonte para 

seus estudos sobre raça, classe e gênero, buscando dialogar com esses fatores como 

perpetuantes dos sistemas de opressão e dominação. Suas experiências, no período de 

segregação racial nos EUA, influenciaram suas reflexões sobre educação. Passou sua 

infância em escolas públicas para negros e, na adolescência, vivenciou o espaço escolar 

integrado com pessoas caucasianas, o que a fez experimentar outras práticas do racismo 

em uma escola majoritariamente branca de alunos, alunas e, até mesmo, professores e 

professoras.  

No campo acadêmico, obteve formação em inglês pela Universidade de 

Stanford, em 1973, realizou seu mestrado na Universidade Wisconsin-Madison, em 

1976. E, finalizou seu doutorado em literatura pela Universidade da Califórnia, Santa 

Cruz. Depois, iniciou sua carreira na licenciatura em 1976, como professora de inglês, 

ocupando o cargo de Professora de Estudos Étnicos na Universidade do Sul da 

Califórnia, e passou pela Universidade de Yale e lecionou Estudos das Mulheres no 

OberlinCollege em Ohio. Dentro da sua ampla produção escrita, apresentamos sua obra 

                                                                                                                                     
assim, tendemos a enxergar as proximidades subjetivas como possibilidades de serem mais bem 

qualificadas para se abrirem às práticas reformuladoras do currículo escolar.  
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Ensinando a transgredir como prática da liberdade, na qual traz já em seu título a 

proposta de pensar a educação como uma prática da liberdade. Por isso, inicia sua 

escrita, chamando atenção para como esse ato da prática de liberdade deve ser entendido 

como uma noção que qualquer um (todos e todas) pode aprender.  

Ao pensar a participação dos professores e das professoras, propõe que: 

 
Esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores 
que também creem que sua vocação tem um aspecto sagrado; que 
creem que nosso trabalho não é de simplesmente partilhar informação, 
mas sim de participar do crescimento intelectual e espiritual de nossos 
alunos. Ensinar de um jeito que respeite e proteja as almas de nossos 
alunos é essencial para criar condições necessárias para que o 
aprendizado possa começar do modo mais profundo e íntimo. 

(HOOKS,2013, p.25) 
 

Essa noção de educação com prática de liberdade, segundo Hooks, lhe chamou 

atenção ao ser pensada por Paulo Freire, quesalientava a necessidade de que todos os 

alunos e todas as alunas devessem ser participantes ativas, para além de consumidoras 

passivas da educação.  

Para que essa atuação estudantil seja dialogada, a chamada pedagogia engajada 

se propõe a enfatizar o bem-estar dos e das estudantes. Pois, para Hooks, o sucesso 

pessoal está intimamente ligado aauto atualização. O constante ato de 

autoquestionamento e reflexão sobre si, pode levar para seus alunos e suas alunas a 

noção de que o seu aprendizado necessariamente é parte integrante do seu 

enriquecimento quanto sujeito social e indivíduo. 

A pedagogia engajada não busca simplesmente fortalecer e capacitar 
os alunos. Toda a sala de aula em que for aplicado um modelo 
holístico de aprendizado será também um local de crescimento para o 
professor, que será fortalecido e capacitado por esse processo. Esse 
fortalecimento não ocorrerá se nos recusarmos a nos abrir ao mesmo 
tempo em que encorajamos os alunos a correr riscos. Os professores 

que esperam que os alunos partilhem narrativas confessionais, mas 
não estão eles mesmos dispostos a partilhar as suas exercem o poder 
de maneira potencialmente coercitiva. (HOOKS,2013, p.35) 
 

Pensando sobre essa noção de sala de aula como um espaço de aprendizado 

partilhado e buscando reafirmar a impossibilidade de negar as riquezas dos patrimônios 

africanos, afro-diaspóricos e afro-brasileiros, principalmente no cenário escolar 

brasileiro, buscamos traçar o diálogo com os Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros na 

Educação, noções articuladas por Trindade (2010).  



36 

 

 

Azoilda Loretto da Trindade é Doutora em Comunicação e Cultura pela 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (2005), Mestra em Educação, com área de 

concentração em Psicologia da Educação pela Fundação Getúlio Vargas - RJ (1994) 

graduação (Licenciatura) em Pedagogia pelo Instituto Isabel (1987), graduação em 

Psicologia (Licenciatura, Bacharelado e Formação de Psicólogo(a) pela Universidade 

Gama Filho (1982). Entre diversas das suas atuações no campo da educação, foi 

consultora do Canal Futura, da TVE (Programa Salto para o Futuro) e da UNICEF, 

Coordenadora Pedagógica do Projeto "A Cor da Cultura", material que pretendemos 

dialogar nesse trabalho.  

Trindade nasceu no Rio de Janeiro, mas cresceu na cidade de Salvador. A mãe, 

Cecília Gonzaga da Trindade, era uma enfermeira itinerante, que dividia seus trabalhos 

entre Rio de Janeiro e Salvador. Seu bisavô era escravizado, aprendeu a ler sozinho e 

comprou a própria alforria vendendo sabão.  

 Os valores civilizatórios afro-brasileiros têm a intenção de destacar o 

continente africano em suas diversidades e como seus elementos que foram trazidos 

para o território brasileiro foram incorporados por seus descendentes brasileiros podem 

nos levar a ressignificar nossas práticas de ensino.  

Pensando o Brasil como um país de população majoritariamente de negros e 

negras, no campo escolar as crianças negras ainda sofrem intervenções eurocentradas de 

valores de civilidade.Assim, ao buscarmos trabalhar com os conceitos afro-brasileiros 

de civilidade, estamos colocando em prática o que entendemos como um ato 

transgressor de ensino, segundo o conceito de Hooks (2013).  

Trindade (2010, p.14)nomeia esses valores como: energia vital (Axé), 

circularidade, religiosidade, corporeidade, musicalidade, cooperativismo, 

ancestralidade, memória, ludicidade e oralidade. Aspectos esses que são dialogados com 

a partir da educação infantil, mas podem ser expandidos para todos os ciclos escolares. 

Ao nos propormos, enquanto professoras, a trazer para as nossas práticas de sala de aula 

tais concepções, também nos colocamos a prova para entender como podem ser 

aplicadas e o que são cada uma delas.  

Partindo da noção de Silva (2005, p. 148), de que “O currículo atua 

ideologicamente para manter a crença de que a forma capitalista de organização da 

sociedade é boa e desejável”, compreendemos que são nesses ensinamentos de 

manutenção das estruturas racistas e de supremacia branca que as classes sociais 

consomem a naturalização hierárquica de seus papéis nas relações sociais.  
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Nos ensinam a crer que a dominação é “natural”, que os fortes e 
poderosos têm o direito de governar os fracos e impotentes. O que me 
espanta é que, embora tanta gente afirme rejeitar esses valores, nossa 
rejeição coletiva está longe de ser completa, visto que eles ainda 
prevalecem em nossa vida cotidiana (HOOKS, 2013, p.43).  

 

Sendo assim, utilizando valores civilizatórios afro-brasileiros também é 

perpetuar cotidianamente o questionamento de Silva (2013), de quais conhecimentos 

são considerados válidos?   

Partindo da ideia de Hooks, de que devemos construir uma comunidade em sala 

de aula - comunidade essa com a sensação de compromisso partilhado do desejo de 

aprender, sendo este um bem em comum que nos une - estamos dispostas a entrar nos 

espaços subjetivos do ato de ensinar e aprender, todavia para que sejamos capazes de 

nos abrir ao ponto de construirmos essas aulas transformadoras, primeiramente 

precisamos edificar os valores de cada voz individual. 

Essa construção individual é algo que nos parece inviável, principalmente por 

lidarmos com espaços educacionais que nos cobram conteúdos, metas e resultados 

definidos e acima de nossas possibilidades. Para além disso, toda essa estrutura 

educacional nos coloca em contato com o que Ribeiro (2017) afirma sobre Lélia 

Gonzalez, que apresenta o questionamento sobre a hierarquização dos saberes como 

produto da classificação racial da população.  

 
(...) quem possui o privilégio social, possui o privilégio epistêmico, 
uma vez que o modelo valorizado e universal da ciência é branco. A 

consequência dessa hierarquia legitimou como superior a explicação 
epistemológica eurocêntrica conferindo ao pensamento moderno 
ocidental a exclusividade do que seria conhecimento válido, 
estruturando-o como dominante e assim inviabilizando outras 
experiências de conhecimento (RIBEIRO,2017, p. 24).  

 

Logo, se estamos nos propondo a descolonizar nossos pensamentos, termo que 

Gonzalez nos incita a praticar, devemos atentar a nossa ideia de que o ato da escuta e da 

fala negra é um dos modos fundamentais para romper com a linguagem e 

conhecimentos ainda hoje valorizados, pois são estes que perpetuam seus poderes, 

excluindo os demais das oportunidades de um sistema educacional que os incorpore 

quanto indivíduos atuantes nos espaços escolares. Descolonizar nossos pensamentos 

passa por compreender o que Alcoffquis dizer quando afirmou que: “certas identidades 

sociais têm sido historicamente silenciadas e desautorizadas no sentido epistêmico, ao 

passo que outras são fortalecidas.” (apud RIBEIRO, 2017, p.29).  
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No campo da valorização das identidades, o caso feminino traz ainda a noção de 

um ser diferente do ideal, pensando esse enquanto homem branco eurocêntrico e 

heteropatriarcal. De acordo com Beauvoir (Ribeiro,2017, p.36), a mulher é entendida 

socialmente enquanto outro, aquilo ou aquele que viria a ser, mas não o é, enquanto 

modelo social.  

Sendo assim, para as mulheres negras em sala de aula, ao buscarem ser ouvidas 

antes de tudo perpassam pelas questões racial e de gênero. Seria como a noção que 

Adichie (2017, p. 12) apresenta ao escrever sobre conselhos a sua amiga, sobre como 

educar sua filha de um modo feminista: “A primeira é a nossa premissa, a convicção 

firme e inabalável da qual partimos. Que premissa é essa? Nossa premissa feminista é: 

eu tenho valor. Eu tenho igualmente valor. Não ‘se’. Não ‘enquanto’. Eu tenho 

igualmente valor. E ponto final”.  

Ao partimos dessa percepção de construir um espaço de igualdade de gênero, 

algo fundamental para uma educação transformadora, se unirmos ao aspecto racial, é,o 

que Grada Kilomba:entende como “a mulher negra é o Outro do Outro” (apud 

Ribeiro,2017, p.38).O que deve ser entendido enquanto a invisibilidade dupla que está 

sujeita a mulher negra. 

A proposta é refletir sobre uma dupla atuação de pensar a construção dessas 

mulheres em sala de aula, ao mesmo tempo: tanto como possibilidades de transmutar as 

invisibilidades da população negra, como também o uso desses espaços ainda 

marginalizados como estratégias de atuação. Sendo esses os espaços que dialogamos 

com o poder e a autorização discursiva como ferramenta de legitimação das vivências, 

capazes de transformarem os modelos excludentes.  

Ao ouvirmos e estimularmos a participação de alunos e de alunas negras no 

enegrecimento de nossas práticas sociais, entramos em contato com suas vivências 

particulares, que são formadas por suas experiências em seus espaços sociais. E 

entender as condições que constituem o indivíduo é também se aproximar do grupo 

social que aquela pessoa faz parte. Sendo assim, entramos em uma zona emque o 

indivíduo se une ao grupo e compreendemos suas experiências como elementos que 

ultrapassam a sua individualidade, mas também a fortalecem dentro de seu grupo social.  

Partindo da premissa de que diversas opressões estruturais - o racismo é uma 

delas - impossibilitam que certos grupos tenham o direito à fala e à humanidade, essa 

negligência, essa invisibilidade, segundo Xavier (2017, s/p) cita a reflexão de Trindade: 

“essa invisibilidade é uma morte em vida. Logo, a proposta do estímulo das falas 
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negras, e da ruptura com as bases eurocêntricas, ainda enraizadas em nossos ambientes 

escolares, é um ato de ‘vivência em vida’.”.  

3.4 Desobedecendo aos valores civilizatórios eurocêntricos (parte II) 

Ao entrarmos em contato com os valores civilizatórios afro-brasileiros, nos 

chamou atenção a nomenclatura valores civilizatórios, o que comumente remete às 

noções de civilidade. Percepções essas que estão diretamente ligadas a normas cultas 

padronizadas e importadas do universo europeu a outros territórios mundiais. Essa 

noção de civilidade, nessa circunstância europeizante, estaria conectada a modos e 

práticas de polidez, educação intelectual reconhecida academicamente, e regras de 

sociabilidade e “bom-tom”. Valores que são colocados inversamente opostos à noção de 

ignorante, bestial, selvagem, primitivo; elementos muitas vezes associados ao 

continente africano.  

 
Temos valores marcados por uma diversidade, somos descendentes de 

organizações humanas em processo constante de civilização — digo 
processo, e não evolução. Como afro-brasileiras e afro-brasileiros 
ciosas/os e orgulhosas/os desta condição, em diálogo com valores 
humanos de várias etnias e grupos sociais, imprimimos valores 
civilizatórios de matriz africana à nossa brasilidade que é 
plural.(BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 13) 

 

Logo, ao lidarmos com valores advindos da África e que constituem uma 

civilidade afro-brasileira, entendemos que também estamos rompendo com essa noção 

de educação europeia. O que, a nosso ver, dá espaço para pensar a atuação dos setores 

oprimidos, que por não se encaixarem na noção eurocêntrica de civilidade, buscam 

contato com outras possibilidades. Somente com novos valores poderemos romper com 

os padrões eurocêntricos que não nos cabem, enquanto afro-Brasil.  

Para ilustrar os valores que nos propomos a pensar nesse trabalho, trazemos uma 

ilustração de Trindade (2010, p.14). Acreditamos ser uma forma de visualizar, mapear e 

organizar esses novos conceitos trazidos. 
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Figura 1: Valores Civilizatórios Afro-Brasileiros 

 

Fonte:http://pretadotora.blogspot.com.br/2015/11/em-fevereiro-de-2015-fui-

convidada.html 

 

Ao entrarmos em contato com a imagem, o primeiro aspecto que nos chamou 

atenção foi a noção circular em que se encontram os valores civilizatórios. A 

circularidade, um dos valores, já se faz presente na ilustração, assim como linhas que 

por muitas vezes podem nos causar confusão mental ao tentarmos encontrar começos e 

fins, mas talvez essa seja uma das propostas da intelectual. Não ficar no comodismo da 

linearidade, que é comum aos olhos, mas sim um primeiro momento de explosão de 

cores, valores, linhas, rodas e tudo que possa fazer com a única norma a ser identificada 

seja a de que todos os valores têm a mesma potência.  

Quando estamos em uma roda, seja em sala de aula ou em qualquer outro 

espaço, o que podemos vivenciar é que todos e todas estão ali presentes e quando essa 

roda está em movimento, sensação que podemos ter com as linhas presentes na imagem, 

é uma roda viva, em busca de outras direções. Esses valores nos foram apresentamos 

como possibilidades de serem trabalhados mais especificamente em séries da educação 

infantil, e muitas possibilidades foram pensadas, elaboradas e publicadas no documento 
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Modos de brincar, Caderno de saberes, fazeres e atividades16. No entanto, entendemos 

que a ideia de trabalhar com as séries iniciais ocorreu por ser um início de produção 

direcionada a pensar esses valores civilizatórios, o que não impede de pensar essas 

atuações em outras séries escolares17.  

O primeiro valor que nos chama atenção seria a energia vital, também chamada 

de Axé.É a energia que está presente em tudo que é vivo, em animais, plantas, minerais, 

pois tudo advindo da natureza é sagrado e possibilita que tenhamos integração. Logo, se 

uma criança possui essa energia, ela também é sagrada e capaz de se integrar com tudo 

o mais que a cerca. Um ser sagrado, precisa ser ouvido, abraçado, respeitado, tocado e 

acima de tudo amado. O reconhecimento da sacralidade dessas crianças, assim como de 

nós mesmas quanto professoras, nos leva a buscar conectividade entre esses sagrados.  

Como dito anteriormente, o sagrado também precisa ser ouvido! Daí, entramos 

em contato com o valor da oralidade. O falar, em determinados espaços é a forma como 

podemos nos expressar, sem regras gramaticais, sem entrar em contato com opressões 

que lhes remetem ao não se enquadrar na norma culta da língua portuguesa, ou mesmo, 

como sendo o único recurso acessível, caso da educação infantil, em que as crianças 

ainda não são alfabetizadas. 

A oralidade está presente em nosso cotidiano, em todas as nossas relações 

sociais, em nosso contato com o mundo.Um exemplo dessa interação são as histórias 

contadas em sala, seja em contos ou lendas, a aula como um todo é um ato de oralidade. 

Tudo se perpetua no partilhar de saberes, pois a nossa oralidade está carregada de 

sentimentos e das marcas de nossa existência. Seja no campo da valorização da 

sabedoria dos mais velhos, que tem como hábito nos transmitir ensinamentos por meio 

da contação de histórias, assim como darmos ouvidos a esses sagrados mais novos, que 

também possuem suas vivências e visões de mundo.  

                                              
16 Este documento foi produzido como componente do projeto A cor da cultura, um programa de ações, 

iniciado em 2004, promovido pela Secretária de Promoção da Igualdade Racial (SEPIR) em parceira com 

o MEC, Fundação Palmares, Canal Futura, Petrobras e o Centro de Informação e Documentação do 

Artista Negro (CIDAN). Foi um projeto com o intuito de promover ações educativas de valorização da 

cultura afro-brasileira, no qual produziram e distribuíram programas audiovisuais para profissionais da 

educação básica.    
17 Isso fica marcadamente presente em aulas de professoras negras que estariam próximas a Azoilda 

Loretto da Trindade e que atualmente levam para suas aulas esses princípios e se propõem a trabalharem 

em outras séries, como o caso das Professoras Janete Ribeiro e Giovana Xavier, que entendem a 

necessidade e possibilidade de agregar os valores civilizatórios em outros espaços como turmas de ensino 

médio e universitário.  
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Mello (BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 45), ao apresentar uma das 

possibilidades de pensarmos o valor da oralidade, nos traz o processo de compreensão 

da infância como uma etapa do humano inacabado. Essa percepção viria se acentuando 

desde a idade moderna, na qual a criança, compreendida em um modelo de humanidade 

que elege o adulto quanto o ser acabado e completo, é percebida quanto inacabada e 

incompleta.Segundo Mello, essa pendência fez da criança, um humano necessitado da 

mediação de um adulto, forma acabada, e essa relação hierarquizada dámargem a 

intervenções violentas por parte dos adultos nos modos de educar as crianças. Esses 

tratamentos variam conforme a própria formação socioeducativa do adulto, logo, 

aspectos como raça, gênero e classe social influenciam as suas investidas na educação 

dessa criança. Essa que entrará no sistema social de valores discriminatórios e poderá se 

tornar um uma parte “acabada” que negligenciará outro indivíduo “rústico”. 

 
Se a infância é o lugar das possibilidades violentas da ação do adulto, 
justificadas pela necessidade da educação e proteção, é preciso 
atenção para a infância dos sujeitos que, por serem portadores de 
características de povos e culturas que foram historicamente colocados 
na posição de inferioridade em relação ao homem-branco-ocidental-

cristão, sofrem processos violentos, na maioria das vezes ocultos ou 
simplesmente naturalizados e invisibilizados (BRANDÃO; 
TRINDADE, 2010, p. 48). 

 

Essa estrutura perpassa a dinâmica educacional, na qual uma professora ou 

professor trará “luz” às crianças, adolescentes ou adultos, por ainda necessitarem de 

uma tutoria educacional, perpetuando a invisibilidade desses sujeitos e retroalimentando 

a estrutura de educador e educadora versus educado e educada.  

 
O que aprendemos com essas lições é que as crianças são, como nos 

diz Boaventura de Sousa Santos, portadoras de lógicas que 
invisibilizamos em nome da lógica hegemônica. Ainda que tenham 
ocupado historicamente o lugar da ausência, produzido eficazmente 
pelos sujeitos que afirmaram sua superioridade racial, cognitiva, 
social, produtiva, um olhar para os discursos e práticas dos sujeitos 
que nossa cultura invisibilizou nos revela alternativas às práticas 
desumanizadoras que muitas vezes naturalizamos. (BRANDÃO; 

TRINDADE, 2010, p. 49) 
 

No entanto,essa necessidade de mediação de uma pessoa adulta apresenta uma 

dicotomia ao tratarmos de professoras negras. A imagem da professora da educação 

infantil quanto uma mulher que cuidará das crianças, afirmando os valores de educação 

e da civilidade – obviamente eurocêntricos – distanciados da necessidade de um preparo 

intelectual para esta tarefa acaba afirmando a ideia de uma professora cuidadora e não 
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educadora. Essaatuação que se aproximaria do maternal e se afastaria do intelectual, 

uma ideia errônea do mesmo, pode gerar uma noção de inaptidão por parte dessas 

professoras para a vida intelectual. O que é um aspecto relacionado às mulheres negras, 

que historicamente são ligadas aos cuidados físicos, mas negligenciadas nos campos 

intelectuais.  

O ato de invisibilidade acadêmica se apresenta de uma forma bastante explícita. 

Segundo Hooks (1995, p.466), se nos atentarmos à ideia de que mesmo com afirmações 

históricas de que as mulheres negras sempre desempenharam um papel importante - 

como professoras e pensadoras críticas teóricas, principalmente das vivências negras -

muito pouco se escreve sobre essas intelectuais negras.Essa restrição intelectual é uma 

construção racista, que se conecta ao sexismo.  

Assim como ocorre a invisibilidade intelectual, também lidamos com uma 

invisibilidade dos corpos negros. O sagrado assim como precisa ser ouvido, também 

precisa ser sentido,por isso lidamos com os valores da corporeidade e da circularidade. 

Tanto a fala como o corpo negro carregam o axé, o elemento sagrado, e são o meio pelo 

qual existimos no mundo, o espaço que carrega a nossa energia vital e a nossa 

materialidade.   

 
Um povo que foi arrancado da África e trazido para o Brasil, só com 
seu corpo, aprendeu a valorizá-lo como um patrimônio importante. 

Neste sentido, como educadores e educadoras de Educação Infantil, 
precisamos valorizar nossos corpos e os corpos dos nossos alunos e 
alunas, não como algo narcísico, mas como possibilidade de trocas, 
encontros. Valorizar os nossos corpos e os de nossas crianças como 
possibilidades de construções, produções de sabres e conhecimentos 
coletivizados, compartilhados (TRINDADE, 2013, p. 34). 

 

Pensar a corporeidade é pensar o corpo completo, para além da separação corpo 

e mente, uma existência, o que de acordo com Maria Clareth Gonçalves Reis: 

 
Falar de corporeidade na Educação Infantil é falar de um corpo 
percebido em sua totalidade, ideia diferente daquela propagada entre 
os séculos XVII e XIX, quando o corpo era visto como algo separado 

da mente. Falar de corporeidade é falar da existência simultânea entre 
corpo e mente; de um corpo que se movimenta, que expressa 
vivências cotidianas, sentimentos, culturas. Uma cultura não 
cristalizada, mas que se modifica no tempo e no espaço por nós 
vividos. A criança, no universo infantil, na relação consigo e com os 
outros, cria, recria, aprende e transforma. Mas, para que isto ocorra, é 
preciso que ela receba estímulos e seja instigada a participar de jogos, 
brincadeiras, experiências e criações individuais e coletivas, 

aprendendo através do movimento que o seu corpo pode proporcionar 
(BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 23). 
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A corporeidade é apresentada como trabalho com a linguagem corporal pelas 

crianças da Educação Infantil, elemento que consta no Referencial Curricular adicional 

para a Educação Infantil (RCNEI,1998). O documento trata o contato físico da criança 

com outras pessoas como uma possibilidade deaquisição de conhecimentos sobre o 

mundo e a si mesma. Ao lidarmos com nossos corpos, precisamos transpassar a noção 

somente do maquinário, devemos enxergá-lo em conjunto com a mente; sermos capazes 

de entender o corpo como a forma que interagimos com o universo social.  

 
Diferentemente da consciência, à qual o Ocidente cristão atribui o 
controle da unidade do sujeito e faz dela a garantia da subjetividade, o 
corpo é o lugar da multiplicidade. Quer dizer, o corpo é um coletivo 
dirigente e não um monarca que governa sozinho, (...). Mais uma vez, 
procurei reiterar que o desprezo pelo corpo e o despotismo da 

consciência constituem um dos grandes falseamentos antropológicos 
do homem moderno. No imaginário contemporâneo, a harmonia 
intelectual ainda se opõe à harmonia do corpo (SODRÉ, 1942, p. 21). 

 

No caso dos corpos negros, essa noção corporal passa, em sua maioria, por 

autonegação, um reflexo de processos externos a que somos submetidos. Sujeitos que 

são entendidos como marginais, levam em sua carne a letra escarlate da negação, a cor 

da transgressão cotidiana em estar vivo e presente.  

No âmbito da hipersexualização dos corpos negros, há a acentuação da 

submissão ao tratarmos da corporeidade feminina. Esses subjugados, explorados 

socialmente como construções naturalizadas para consumo masculino, principalmente 

branco heteropatriarcal. Uma mulher negra acaba por carregar duplamente a marca 

transgressora, é uma sobrevivente negligenciada, abusada, invadida e exposta desde sua 

infância como um corpo hipersexualizado,inferior,de acordo com parâmetros 

eurocêntricos que nos nomeiam inapropriados para o campo do belo. Como lidar com 

esse corpo inadequado e ainda assim se sentir pertencente e merecedora de um 

reconhecimento e destaque intelectual? Quando tratamos do apagamento dos corpos 

femininos negros, estamos lidando diretamente com a autoestima dessas meninas-

mulheres.  

Alguns estudos vêm focando a necessidade da inserção de brinquedos que 

retratem os corpos negros nos espaços educacionais. Para Dornelles (BRANDÃO; 

TRINDADE, 2010, p. 31), a urgência dessas interações vem junto à ideia de se verem 

interpretados e reconhecidos em seus espaços de brincadeira.Esses brinquedos 

passariam a fazer parte da gama da nossa realidade.  
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Ao optarmos por determinados brinquedos, trabalhamos com uma subjetividade 

que os entendem quanto os corretos a serem usados por nossas crianças.Logo, o 

brinquedo não inserido nesse conjunto é um errado, ou como Dornelles nomeia 

“anormal”. 

 
Estes corpos “anormais” não fazem parte dos brinquedos encontrados 
nas escolas ou em nossas casas. Tal como aqueles que aparecem na 
mídia, os corpos “certos” são sempre os magros, altos, loiros e de 
olhos claros. Esse modelo leva crianças de lugares os mais diferentes a 
quererem modificar seus corpos com o objetivo de fazê-los parecer o 

mais possível com os “normais” e “bonitos”. As imagens e os 
discursos veiculados na mídia são carregados de significados, trazem 
embutida uma “pedagogia da beleza” (BRANDÃO; TRINDADE, 
2010, p. 31). 

 

Quando nos propomos a reinventar e pluralizar o repertório de brinquedos 

infantis, entramos em contato com a possibilidade de valorização dos corpos negros de 

nossas crianças. Podendo questionar essa noção de “certos” e “errados”, pois estamos 

lidando com os corpos físicos em que transcrevemos os nossos modos de subjetividade. 

Esse corpo que quer ser reconhecido, pode encontrar na circularidade, um valor 

civilizatório que o coloca em uma roda junto a demais corpos, que em movimento, 

podem trabalhar a noção de renovação, de um processo coletivo. 

 
Reconhecemos a importância do Axé, da ENERGIA VITAL, da 
potência de vida presente em cada ser vivo, para que, num movimento 

de CIRCULARIDADE, esta energia circule, se renove, se mova, se 
expanda, transcenda e não hierarquize as diferenças reconhecidas na 
CORPOREIDADE do visível e do invisível. A energia vital é circular 
e se materializa nos corpos, não só nos humanos, mas nos seres vivos 
em geral (BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 14). 

 

O valor da circularidade nos coloca em contato com a noção do viver em 

comunidade, a necessidade de se integrar com outros corpos, o que ocorre inicialmente 

em nossas casas e família.  

Outro valor que também lida com a interação social é o da territorialidade. 

Princípio que entendemos como a conectividade que populações africanas constroem 

com seus espaços físicos de vivência. Povos que foram retirados dos seus territórios, 

como dito antes, somente com seus corpos acabam por terem de ressignificar suas 

relações com a terra, ambiente sagrado. Seus territórios são ambientes que sustentam 

seus corpos em vida e os acolhem em morte. A noção de territorialidade nos coloca em 

contato com possibilidades de territórios divinos que, também, carregam em si energia 
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vital. O território, ao guardar os nossos corpos, vivos ou mortos, carregam as interações 

humanas com caráter religioso. 

A religiosidade é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros. E nossas 

religiosidades, principalmente as de matrizes africanas, estão carregadas de relações 

com a territorialidade. A terra carrega em si o seu axé, é chão de práticas religiosas, e 

em muitos casos é a morada de nossa ancestralidade. Mas, ao ser tratado como um tema 

nas escolas, em muito espaços de partilha entre professores e professoras, o quadro que 

encontramos é de discriminação e de total rechaço das práticas religiosas de matrizes 

africanas. Inicialmente, as desculpas que afirmam serem “coisas do Diabo”, camuflam o 

preconceito racial que essas mentalidades mantêm.  

A religiosidade, assim como a religião, é um elemento muito presente na 

educação escolar. Em algumas disciplinas como a História, temáticas presentes como 

Reforma Protestante, Colonização das Américas, até mesmo a contagem do tempo 

histórico por meio do calendário cristão, contam com cunho religioso. No entanto, se 

retomarmos a nossa reflexão sobre quais valores são validados a serem ensinados na 

escola, ratificamos a noção de que somente as religiosidades admitidas e valorizadas 

nos espaços escolares são as reconhecidas pelos olhares eurocêntricos. Em 

contrapartida, as religiões de matrizes africanas, ao serem abordadas, são tratadas com 

afastamento, receio ou mesmo vindo a gerar polêmicas entres responsáveis dos e das 

estudantes.  

Desde que negros e negras foram trazidos escravizados ao Brasil, assim como 

outras partes do mundo, suas práticas, principalmente religiosas foram assimiladas à 

feitiçaria, atreladas a pactos demoníacos. Muitas práticas religiosas foram, e ainda são 

descritas como obras do demônio, personagem esse trazido pela fé cristã na construção 

da dualidade bem e mal, Deus versus Diabo, sendo Deus bondade e Diabo maldade. 

Tornando as práticas religiosas mais uma das sociabilidades negras que vêm a se tornar 

caso de segurança pública, processo que ocorre desde os períodos inquisitoriais. 

 
Além das influências diabólicas, a Inquisição atentou sempre para a 
difusão da imagem e da origem das práticas e crenças dos negros e 
mulatos com as quais se deparava em suas arguições, sendo constantes 
certas indagações: onde aprendeu este ou aquele feitiço ou oração, e se 
ensinou a mais alguém e quem foi; se induziu outra pessoa a firmar 
pacto com o Diabo; quantos e quem foram curados; de onde vieram as 
mandingas, quem eram seus usuários, no Brasil e em Portugal. A 
postura do Tribunal era deter os avanços das práticas heréticas e tentar 

dominar o espaço onde poderiam atuar. (CALAINHO, 1963, p.228) 
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Uma proposta bastante interessante para pensarmos brechas para aplicarmos o 

valor da religiosidade, assim como o contato com a nossa ancestralidade africana é o 

que Oliveira(BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 57) nos traz como a brincadeira a 

partir da dança: na qual a professora poderá levar à escola uma professora de dança afro, 

que faria com queestudantes entrassem em contato com a cultura do corpo e a 

corporeidade a partir de movimentos de matriz africana e afro-brasileira, dialogando 

com elementos dessas religiosidades.  

O combate para erradicar as religiosidades de matrizes africanas está presente 

em diversos momentos históricos brasileiros. Um exemplo dessa marginalidade como 

algo anterior seriam as ações policiais e os olhares de estudiosos e das comunidades 

brasileiras frente às chamadas Casas de Zungu, tais espaços eram tidos como casos de 

polícia no século XIX. Esses territórios seriam locais de interações diversas de 

populações africanas e afro-brasileiras, locais que sofriam diversas retaliações por parte 

dos poderes públicos, assim como da comunidade civil. “Mas o que era exatamente as 

casas de zungu? O significado na época era de um tipo de moradia, para onde se 

convergiam homens e mulheres negras. E igualmente constituíam um espaço de 

invenção de práticas culturais prontamente reprimidas se praticadas à luz da lua” 

(FARIAS, et al., 2006, p.84) 

As casas de zungu, assim como quilombos e irmandades, tornaram-se territórios 

que lidavam, também, com práticas religiosas.Micro comunidades que faziam dos seus 

ritos resultados de suas interações sociais e não o contrário. A interação entre a 

população negra fez com que esses espaços fossem direcionados ao uso religioso, o que 

torna, a nosso ver, toda a estrutura física capaz de se conectar ao plano espiritual. Ainda 

assim, eram espaços que acabaram por ser negligenciados, escondidos, e assim como 

atualmente, estilhaçados.  

Esses espaços coletivos acabavam demonstrando, também, uma característica 

que nos é comum, quando tratamos de rever os espaços escolares, pensando em novos 

olhares para tal, que seria o valor da cooperatividade. Esse é o princípio que sintetiza a 

ideia de plural que a cultura negra e afro-brasileira. Trindade nos propõe a noção de 

que: “Não sobreviveríamos se não tivéssemos a capacidade da cooperação, do 

compartilhar, de se ocupar com o outro” (TRINDADE, 2013, p. 35). 
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A ideia de que vivemos em sociedade pode parecer algo naturalizado; no 

entanto, essa convivência não é sinônimo de relações interpessoais. Conviver em 

comuns espaços não nos garante colocarmos em prática o valor da cooperatividade.  

Estamos aqui tratando do cooperar, termo que traz a ideia de viver em conjunto físico 

assim como interagir com o outro. Tem muito mais a ver com a ideia de convívio e 

cuidado mútuo. Pensando nas populações negras escravizadas trazidas para os 

territórios brasileiros, o convívio e cuidado torna-se um artifício de sobrevivência18. Um 

exemplo histórico dessas redes de solidariedade são os homens e principalmente as 

mulheres que circulavam pelos espaços sociais urbanos e que se viam em diversas 

situações de vulnerabilidade com o seu ato de trabalhar nas ruas. 

 
Essas mulheres não estavam integradas nas instituições do poder: não 
eram assalariadas, não tinham propriedades, não gozavam de direitos 
civis nem tinham acesso à cidadania política. Nem por isso deixaram 
de ter a sua organização familiar e de sobrevivência e relações 

próprias, de convívio comunitário (DIAS, 1995, p. 52). 

 

Esse convívio comunitário, princípio repassado por gerações, mesmo reprimido 

gera energia, interação, alegria, e isso é o valor da ludicidade. É o gosto pela celebração 

a vida. Um dos principais aspectos presentes nos ambientes dessa energia circular é a 

musicalidade, é o mexer com o corpo, o dançar, o estar presente. Segundo Trindade, 

“Um povo que não vive sem dançar, sem cantar, sem sorrir e que constitui a brasilidade 

com a marca do gosto pelo som, pelo batuque, pela música, pela dança.” (TRINDADE, 

2013, p.34). 

A partir do momento em que entendemos que essa voracidade pela vida é um 

valor civilizatório, ou seja, pode, e deve reger a nossa orientação quanto sociedade, 

deixamos de menosprezar o toque do atabaque, as vibrações de nossos corpos frente aos 

batuques e transpassamos a regra de sermos um corpo máquina com suas funções vitais 

e entendemos o corpo como um físico energético.  

O valor da ludicidade, a nosso ver, é um princípio que é mais comumente 

trabalhado nas séries iniciais. Quando tratamos do tema do brincar, assunto importante 

                                              
18 Não buscamos aqui tratar de uma ideia de bom/negro versus mal/branco, mas entender que 

comunidades negras se formaram por afinidades e fizeram de suas possíveis similitudes ferramentas que 

as aproximassem e construíssem redes de convívio, e até mesmo cuidado, para terem a outros iguais a 

quem recorrer em momentos de necessidade ou mesmo de privilégios. Compreendemos momentos em 

que as relações entre sujeitos negros perpetuaram hierarquias construídas dentro do sistema escravagista 

transatlântico, ainda assim focaremos nas relações sociais de indivíduos negros no mesmo patamar 

socioeconômico.  
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para a infância de nossas crianças, entendemos como um ato sem compromisso, dado 

aos menores que “não sabem produzir nada”, ou seja, o brincar seria um ato de quem 

ainda não trabalha. Logo, ao crescer, o caminho que tem se naturalizado é o afastamento 

desse brincar, como algo posto em segundo plano e passa a ser substituído por algo que 

vem a ser o compromisso dos adultos, o trabalho.Quando tratamos da ludicidade, 

propomos uma reconexão com o prazer pela vida. Essa fluidez que o brincar nos traz, 

seja com instrumentos direcionados ou mesmo com elementos reapropriados.Desde 

nossa infância,é um processo de produção psíquica humana que nos coloca a interagir 

com nosso emocional. “No caso da população negra, “o brincar” integra a experiência 

de reconhecimento de si e do outro no mundo. Esta reciprocidade realiza a 

aprendizagem que irá coordenar, sintetizar, relacionar diferentes percepções” 

(BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 87). 

 
Portanto, o brincar é um aliado importante para o processo de 
conhecimento e de organização afetiva da criança. O brincar é uma 
oportunidade de apreender a vida. O educador pode dimensionar a 
riqueza desses momentos como um jogo que pode levar à superação 

ou manutenção de preconceitos, principalmente quando associados à 
identidade negra. Se toda criança descobrir prazer nesse 
relacionamento, esta será uma base sensível para futuros caminhos de 
volta ao mesmo (BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 90). 

 

O brincar entra no campo da construção identitária e faz parte do nosso campo 

de memória e, se lidamos com brincadeiras ensinadas por nossos mais velhos e nossas 

mais velhas, atrelamos o valor da memória ao da ancestralidade, temas bastante 

importantes para as nossas reflexões. “Se estamos em constante devir, vir a ser, é 

fundamental a preservação da MEMÓRIA e o respeito a quem veio antes, a quem 

sobreviveu. É importante o respeito à ANCESTRALIDADE” (BRANDÃO; 

TRINDADE, 2010, p. 14). 

Memória, assim como todos os campos de conhecimentos históricos produzidos, 

são espaços de disputa, não há neutralidade em qualquer forma de abordagem do 

passado. A construção de representações sobre o passado é uma articulação marcada por 

disputas. 

 
Reconhecer o passado é também, na dinâmica da história, construir 
conhecimento, defender o presente, e resguardá-lo como matéria-
prima para o futuro, já que as relações temporais, que articulam 
memória e História, são fecundas e necessárias para a afirmação da 

condição humana. Os homens são agentes da História e sujeitos da 
memória, do esquecimento e do saber. (DELGADO, 2010, p. 56) 
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A noção de memória, um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, está 

intrinsecamente conectada à identidade, assim como o “anterior” de um povo, sua 

ancestralidade. Se tomarmos como ponto de partida a noção de Chauí (1995), de que a 

memória é uma evocação do passado, uma capacidade humana de guardar o que se foi. 

A relação memória-ancestralidade é um modo de preservar o passado dos povos que 

foram trazidos a força para o Brasil e viam nesse guardar o passado, uma maneira de 

preservar suas raízes, mesmo que afastados geograficamente de seus territórios. 

Para Delgado(BRANDÃO; TRINDADE, 2010, p. 61): “As identidades são 

representações coletivas contextualizadas e relativas a povos, comunidades, pessoas, já 

que a humanidade não é genérica nem caracterizada por universalismo abstrato”. Logo, 

esse cuidado em preservar a ancestralidade não seria um mero recordar, mas sim um 

revelar de sua existência, uma integração entre presente e passado, um enraizamento 

para os tempos presentes. Um valor fundamental para nos movimentar a buscar a 

valorização dos valores civilizatórios afro-brasileiros. Quando tratamos dessas noções, 

estamos lidando com campos de nossas vivências como um todo e isso inclui nossa 

intelectualidade.  

Enquanto negros que buscam articular nossas experiências vividas à teorização 

de nossos povos, o reconhecer, respeitar e entender nossas ancestralidades, somos 

capazes de construir e reconhecer nossas interações sociais. Não ter receio do pertencer, 

assim como não rechaçar as buscas por pertencimento ao campo do saber, por parte de 

indivíduos negros, faz com que avancemos na integração e notoriedade de elementos 

subjugados no campo acadêmico.  

 
Vivendo uma infância sem ter a sensação de um lar, encontrei um 
refúgio na “teorização”, em entender o que estava acontecendo. 
Encontrei um lugar onde eu podia imaginar futuros possíveis, um 

lugar onde a vida podia ser diferente. Essa experiência “vivida” de 
pensamento crítico, de reflexão e análise se tornou um lugar onde eu 
trabalhava para explicar a mágoa e fazê-la ir embora. 
Fundamentalmente, essa experiência me ensinou que a teoria pode ser 
um lugar de cura (HOOKS, 2013, p.85). 

 

A partir do momento que nos vemos quanto indivíduos capazes de lidar com 

nossos corpos e mentes para além do funcional, do maquinário ou ao que atribuímos ao 

campo do intelecto, noções como a que trazemos acima; seremos capazes até mesmo do 

prazer em sala de aula, pois é no campo de nossas vivências que nos fortalecemos em 

prol de buscas subjetivas de compreender e construir a sociedade transgressora que nos 
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propomos e precisamos como educadoras que tornam suas aulas enegrecidas. Por 

sermos todos e todas sujeitos da história, o acesso à mesma se faz um princípio e um 

direito primordial a ser conquistado. 

 

 

 

 

4VALORES CIVILIZATÓRIOS AFRO-BRASILEIROS: EXPERIÊNCIAS DE 

UMA PROFESSORA NEGRA EM SALAS DE AULAS DO RIO DE JANEIRO 

“Passar além do limite razoável, infringir, postergar, não cumprir, violar (a lei)”, 

todos esses são sinônimos que, no dicionário Aurélio, definem o verbo transgredir. 

Desses, o que mais nos chama a atenção seria o passar do limite razoável: que limite 

seria esse? Quando trazemos o conceito de transgressão de Hooks (2013, p.85), 

apresentado no capítulo anterior, podemos dialogar com a ideia de que as professoras 

que se propõem a pensar atos transgressores “passam do limite razoável”. Limites esses 

que, a nosso ver, estão articulados com os conhecimentos que ainda são mantidos 

enquanto legítimos nas práticas educacionais. 

Segundo Gomes (2012), para que haja mudanças e a possibilidade da inserção 

obrigatória do ensino de História da África e das culturas afro-brasileiras nas escolas da 

educação básica, faz-se necessária a transformação de práticas e a descolonização dos 

currículos de educação básica e superior. Essas modificações vão além dos conteúdos 

curriculares, pois nos coloca a questionar os lugares de poder, assim como as relações 

de direitos e privilégios enraizadas em nossa cultura política e educacional. Gomes nos 

direciona a refletir sobre as múltiplas necessidades de transformações e inserções no 

campo escolar para modificarmos nossas práticas. 

 
Nesse sentido, a mudança estrutural proposta por essa legislação abre 
caminhos para a construção de uma educação anti-racista que acarreta 
uma ruptura epistemológica e curricular, na medida em que torna 

público e legítimo o “falar” sobre a questão afro-brasileira e africana. 
Mas não é qualquer tipo de fala. É a fala pautada no diálogo 
intercultural. E não é qualquer diálogo intercultural. É aquele que se 
propõe ser emancipatório no interior da escola, ou seja, que pressupõe 
e considera a existência de um “outro”, conquanto sujeito ativo e 
concreto, com quem se fala e de quem se fala. E nesse sentido, 
incorpora conflitos, tensões e divergências. (GOMES, 2012, p.105) 
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4.1 Aplicando práticas transgressoras em salas de aula 

Refletindo sobre possibilidades de práticas que vêm sendo desenvolvidas nas 

escolas, entrevistamos a Professora Ribeiro19, formada como bacharel e licenciada em 

História pela Universidade Federal Fluminense (UFF) e Mestra pela mesma instituição. 

Possui especialização em Educação com aplicação da Informática pelo Ensino a 

Distância (EDA) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ). Atuou na 

Escola Estadual de Ensino Fundamental Henrique Lage, ligada à Rede FAETEC e no 

Colégio Brigadeiro Newton Braga. Atualmente, é pesquisadora associada ao Grupo 

Intelectuais Negras da Universidade Federal do Rio de Janeiro(UFRJ), na Faculdade de 

Educação e leciona na Educação de Jovens e Adultos (EJA) no Instituto Superior de 

Educação do Rio de Janeiro (ISERJ). 

Optamos por entrevistar a Professora Ribeiro, pois tivemos contato anterior com 

suas práticas diferenciadas em sala de aula, no espaço de uma disciplina acadêmica 

ministrada pela Professora Giovana Xavier, intitulada Intelectuais Negras, na faculdade 

de educação, o que nos chamou bastante atenção. Junto a isso, por ser um contato 

possível e acessível para nós, a entrevista nos pareceu uma forma de se aproximar, de 

um modo dinâmico, do relato experiencial de vivências da Professora, sendo assim 

enriquecedor ao nosso trabalho. Tivemos como objetivo refletir sobre práticas de uma 

reconhecida professora intelectual negra, da área de ensino de História, principalmente 

em relação às práticas transgressoras em sala de aula. Com isso, sua experiência em sala 

e sua aproximação pessoal com Trindade nos levaram à escolha. 

Após a apresentação de nossa proposta de pensarmos, a partir dos “valores 

civilizatórios afro-brasileiros” de Trindade (2010) e “transgressão” deHooks (2013), 

iniciamos o nosso diálogo apontando o que seria, segundo ela, de onde fala. Pois, para 

Ribeiro, o espaço de onde fala, é capaz de demonstrar as suas demandas. Anteriormente, 

formulamos algumas questões para podermos articular com as nossas escritas; no 

entanto, na prática, a entrevistada acabou por tocar nos assuntos que havíamos 

selecionado sem um maior direcionamento fixo, tornando assim a nossa entrevista 

muito mais fluida e instigante a pensar nossas próprias práticas em sala de aula.  

No caso do lugar de fala, a professora Ribeiro salienta que, como mulher negra, 

tornou-se professora e pesquisadora a partir do movimento negro e isso precisa ser 

                                              
19 A entrevista foi concedida por telefone a Beatrice Rossotti no dia 21 de fevereiro de 2018, no Rio de 

Janeiro. 
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levado em conta, pois a coloca em uma perspectiva diferente. Aspecto esse que não foi 

explicitado diretamente pela mesma, no entanto, por salientar a importância das 

reivindicações dos movimentos negros, ao longo da entrevista, entendemos esse 

diferencial como um espaço ativo responsável por diversas conquistas no campo das 

políticas em busca da igualdade racial. Assim também, o fato de ser uma professora que 

buscava trabalhar as questões étnico-raciais em sala desde antes da “Lei”, deve ser 

levado em consideração na análise dos seus argumentos20.  

Pensando sobre suas práticas anteriores, Ribeiro apresenta a sua experiência 

inicial, do ano de 2000, ao entrar na educação básica, em uma Escola Estadual, situado 

na Ilha do Governador, onde desenvolveu um projeto chamado “Tá Tudo Dominado”, 

com a proposta de refletir sobre o protagonismo juvenil a partir da inserção social dos e 

das estudantes e sobre a educação usufruindo dessas referências trazidas para a sala de 

aula.  

 
E foi muito interessante, lá em 2000, pois eles me levaram no baile 
funk do Dendê, e perguntavam: mas professora você vai ao baile 
funk? Eu disse que ia, mas que só precisava que me buscassem, pois 
era um território novo para mim. E eles ficaram encantados.  E é isso 
né, parece que a cultura desses meninos não é a cultura que a escola 
tem que trabalhar. E a gente fez um trabalho muito incrível, pois a 
minha inserção dentro da escola era buscar articular o que a academia 

está produzindo com o que a escola produz para criar um diálogo 
(RIBEIRO, 2018). 

 

Nesse momento inicial da entrevista, compartilhou sobre a sua proposta de 

proximidade, de experienciar aquilo que os e as estudantes vivenciavam. Apresentou-

nos como o principal objetivo transgressor articular aquilo que a academia e a 

comunidade produzem. Deu-nos o exemplo do projeto “Tá tudo dominado”, no qual 

levava alunos e alunas a espaços culturais como teatro, cinema, buscando inserir esses e 

essas estudantes em espaços formais de produção cultural, fazendo com que eles 

mesmos e elas mesmas pudessem aproveitar o que a cidade produzia.  

Essa busca está totalmente relacionada ao que a professora Trindade (2010) nos 

apresentou quanto ao valor da energia vital, a ideia da sacralidade do aluno e da aluna 

enquanto agentes protagonistas de suas vidas. A aplicação dessa noção na escola, a 

                                              
20No caso, “A LEI” é como muitos pesquisadores/professores e muitas pesquisadoras/professoras 

chamam a Lei 10.639/03 que tornou obrigatória a inclusão do ensino de História e Cultura Afro-Brasileira 

no currículo da rede de ensino.  
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nosso ver, é o que torna possível e que suas vivências sejam práticas a serem levadas em 

conta, algo que é fundamental. Somente com a nossa conscientização frente à 

sacralidade desses e dessas estudantes, ou seja, do axé que os permeia, podemos 

entender a necessidade de serem vistas e ouvidas em sala de aula. Pensando sobre 

nossas reflexões anteriores, com relação ao lugar de nossas falas, Gomes propõe alguns 

questionamentos: 

 
Quanto mais se amplia o direito à educação, quanto mais se 
universaliza a educação básica e se democratiza o acesso ao ensino 
superior, mais entram para o espaço escolar sujeitos antes 
invisibilizados ou desconsiderados como sujeitos de conhecimento. 
Eles chegam com os seus conhecimentos, demandas políticas, valores, 

corporeidade, condições de vida, sofrimentos e vitórias. Questionam 
nossos currículos colonizados e colonizadores e exigem propostas 
emancipatórias. Quais são as respostas epistemológicas do campo da 
educação a esse movimento? Será que elas são tão fortes como a dura 
realidade dos sujeitos que as demandam? Ou são fracas, burocráticas e 
com os olhos fixos na relação entre conhecimento e os índices 
internacionais de desempenho escolar? (GOMES, 2010, p.99). 

 

A professora Ribeiro nos faz um alerta: “parece que a cultura desses meninos 

não é a cultura que a escola tem que trabalhar”. Esse sentimento de inadequação que 

Ribeiro menciona, nos aparece como um fator limitante das manifestações culturais dos 

alunos e das alunas, fazendo com que eles não percebam as suas atividades praticadas 

fora do espaço escolar, assim como diferentes das culturas consagradas, como 

atividades com menores valores educacionais. Se nos propomos a refletir para além das 

manifestações legitimadas socialmente, essa fronteira precisa ser substituída por um 

diálogo entre esses universos, buscando construir espaços em que os e as estudantes 

também se sintam capazes de ensinarem suas vivências/conhecimentos.   

 O passar do limite razoável é também romper com a lógica de transmissão de 

conhecimento do professor ou professora para o aluno ou a aluna. A partir do momento 

em que enxergamos a escola enquanto um espaço de produção de conhecimento, ela 

deve ganhar autonomia para pensar suas estruturas e isso envolve fundamentalmente 

suas práticas cotidianas.  

O questionamento a essa estrutura educacional que visa transmissão pura e 

simplesde conhecimento fica ainda mais latente quando se trata relações étnico-raciais. 

Segundo Ribeiro, em sua formação de graduação, a Instituição em que se formou não 

lhe ofereceu disciplinas que dialogassem com conteúdos acadêmicos sobre o continente 

africano ou mesmo relações afro-brasileiras, mas a formou quanto pesquisadora 
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acadêmica, o que lhe deu as ferramentas educacionais institucionalizadas e que a 

professora tem reformulado para adaptar conforme suas reflexões transgressoras. 

Demonstram-nos um exemplo do processo de produção de conhecimento escolar na 

escola, o que ainda é uma questão latente no campo de licenciatura na formação de 

docentes de História.  

 

Quando você pensa a educação para as relações raciais, não foi a 
academia que produziu o conhecimento para a escola. A academia 
entra a partir de uma demanda que vem da escola, que vem da 
militância e vem da lei. Porque aí, vem com verba. Daí a academia 
produz teoricamente, mas não sabe as relações que você estabelece na 
escola para mudar as referências. Então, a minha perspectiva na escola 

era: como é que eu ensino história fazendo diálogo e fazendo sentido 
para esses meninos? Essa tem sido a minha busca (RIBEIRO, 2018).  

 

No campo das dificuldades, a professora Ribeiro nos apresenta a sua prática no 

início dos anos 2000 e afirma ter encontrado dificuldades, principalmente no campo das 

práticas a serem implementadas em sala de aula, caso buscasse algo diferente 

comumente naturalizado enquanto uma aula com um professor(a) que falava e os alunos 

e alunas que ouviam, para a professora:“como o que eu estava fazendo era muito do 

novo, era muito tatear. Eu dava aula à noite, e os textos didáticos do ensino médio não 

dialogavam com aqueles meninos.” (RIBEIRO, 2018). Junto a isso, nos apresenta a 

dificuldade de trabalhar com materiais didáticos libertários, elementos que precisam ser 

construídos para a sala de aula. Então nos resta a dúvida de como montar um material 

como esse, que faça sentido aos e às estudantes.  

Segundo Hooks (2013), para que haja uma educação calcada em valores não 

discriminatórios, precisamos reconhecer as peculiaridades dos indivíduos, assim como 

garantir as vozes dos e das estudantes dentro da escola. Mas para isso ocorrer, é 

fundamental descentralizar o conhecimento teórico e reconhecer as limitações da 

academia em alcançar plenamente as dimensões práticas do ensino escolar.  Assim, a 

percepção da não identificação dos alunos e das alunas com o material didático, do qual 

Ribeiro afirma também não se sentir representada, é um dos espaços que precisam ser 

transgredidos na escola. A realidade de nossos conteúdos cobrados em sala de aula, 

assim como a dos exames nacionais ainda são institucionalizados por uma tradição 

seletiva, eurocêntrica e baseada em mecanismos excludentes.  

 
Um currículo de história é, sempre, produto de escolhas, visões, 

interpretações, concepções de alguém ou de algum grupo que, em 
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determinados espaços e tempos, detém o poder de dizer e fazer. Os 
currículos de História – sejam eles aqueles produtos das políticas 
públicas ou da industrial editorial, sejam os currículos pelos 
professores na experiência cotidiana da sala de aula – expressam 
visões e escolhas, revelam tensões, conflitos, acordos, consensos, 
aproximações e distanciamento (SILVA; FONSECA, 2010, p. 16). 

 

No caso em especial do ensino de História, área da professora Ribeiro, a 

transgressão de ensinar valores para além dos conteúdos consagrados nos livros 

didáticos, mostra-se um trabalho árduo. Em sua experiência, afirma perceber que muitos 

professores e muitas professoras entendem o implementar a “Lei”, como criar uma 

disciplina em especial, o que não concordamos. Essa separação conteudista foi 

questionada, também, por Gomes:   

 
(...). O trato da questão racial no currículo e as mudanças advindas da 
obrigatoriedade do ensino de História da África e das culturas afro-

brasileiras nos currículos das escolas da educação básica só poderão 
ser considerados como um dos passos no processo de ruptura 
epistemológica e cultural na educação brasileira se esses não forem 
confundidos com ‘novos conteúdos escolares a serem inseridos ‘ou 
como mais uma disciplina. Trata-se, na realidade, de uma mudança 
estrutural, conceitual, epistemológica e política (GOMES, 2010, 
p.106). 

 

Essa dificuldade de percepção das possíveis brechas a serem incorporadas aos 

ensinos, para além dos naturalizados como legítimos, ocorre também pela ausência 

desses temas em nossos cursos de bacharel e licenciatura. Por se manterem campos 

afastados, em que um produz conhecimento (bacharel) e o outro ensina a “dar aula” 

(licenciatura), as articulações e transgressões parecem impossíveis ou mesmo 

desnecessárias.  

Contamos com a realidade de uma escola que não se constrói no diálogo. A 

transgressão de propor outros valores civilizatórios é ultrapassar o que a 

professoraRibeiro nomeia como“uma história iluminista”. Mas, ao introduzirmos 

culturas afro-brasileiras no currículo escolar, essa perspectiva eurocêntrica torna-se 

questionável, a medida que nos capacitamos a demonstrar outros possíveis vieses de 

percepção dos acontecimentos históricos, assim como outros acontecimentos. Logo, 

podemos buscar novas formas de trabalhar, que sejam capazes de reunir essas diferentes 

perspectivas históricas.  

Devemos compreender que a noção de transgressão do currículo escolar de 

história não é deixar de ensinar disciplinas e temáticas que possamos compreender 
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quanto marcos históricos, mas precisamos questionar quais são esses acontecimentos, 

onde estão centralizados, a quem servem enquanto legitimadores, assim como qual seria 

o limite das nossas perspectivas para além do reconhecimento dos saberes unicamente 

eurocêntricos. Precisamos fazer como a Professora Ribeiro afirmou, “deixar de entrar na 

casa dos outros e assumir os seus valores, aprender as nossas referências”, sobre as 

nossas ancestralidades e aí sim podemos reestabelecer quem somos e para isso, os 

valores civilizatórios afro-brasileiros são fundamentais.  

 

4.2 A articulação de práticas afetivas em sala de aula 

 

Segundo Ribeiro, qualquer ação transgressora precisa ter um suporte do coletivo. 

Essa afirmação nos remete ao valor civilizatório afro-brasileiro da cooperatividade. A 

necessidade de se trabalhar em conjunto foi um assunto muito recorrente ao longo de 

toda a entrevista. Em diversos momentos, a professora se autodenomina “abençoada” 

por ter encontrado colegas que se propuseram a construir, junto com ela, as suas 

propostas de projetos nas escolas por onde passou e que, a seu ver, deram muito certo. 

“Eu me sinto uma pessoa privilegiada, pois trabalhei em espaço que transgredimos isso 

de escola ruim, só alunos e alunas desinteressados (as)”(APENDICE A, p. 95). 

A cooperatividade parte do princípio do reconhecimento igualitário do outro, no 

caso das salas de aula, a prática a ser executada é a do reconhecimento e da adaptação 

junto à turma. Para a professora Ribeiro, o nosso primeiro momento de contato com a 

turma deve ser de reconhecimento de quem são aqueles e aquelas que dividem os 

espaços de construção de conhecimento com você. Uma relação de diálogo, no qual 

tentamos identificar o que eles e elas acreditam buscar em nossas aulas, o que podemos, 

dentro de nossas limitações, oferecer e como faremos esses caminhos, que em sua 

maioria se alteram conforme os nossos passos.  

Na esfera das professoras, quando se trata dessa coletividade, muitas intelectuais 

negras, como a professora Ribeiro, afirmam que ela não se limita ao caso da execução 

de projetos, mas se trata também da produção de materiais, construções de aulas, aulas 

de campo e, principalmente, a autoestima enquanto educadora. Junto a isso, a relação 

comunitária faz com que possamos apresentar aos alunos e às alunas formas diversas 

que uma aula pode tomar, assim como a possibilidade de articulação com outros saberes 

acadêmicos. Assim, como afirma a professora, não sabemos tudo; logo, renunciar a uma 

sala de aula fechada e que perpetue a noção de domínio completo do conteúdo por parte 
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da professora, nos traz fluidez para que sejamos capazes de admitir também nossas 

limitações. Segundo a professora Ribeiro, essa demonstração de vulnerabilidade nos 

aproxima dos e das estudantes, pois a partir do momento em que trazemos à tona a 

nossa parcela de humanidade vulnerável e limitada, as demais pessoas que estão a 

constituir a comunidade escolar conosco compreenderão que estão lidando com um 

sujeito coerente e que estará de corpo inteiro em suas escolhas e práticas.  

O valor da cooperatividade ronda o campo da afetividade, palavra chave para as 

práticas de Ribeiro. Segundo a professora, em uma realidade dura como a atual 

principalmente de seus alunos e suas alunas, que são em sua maioria de áreas afetadas 

diariamente pela violência, o uso do afeto no ensino é um movimento contrário. É um 

ato de transgredir aquele sistema e relações sociais que é, em muitos casos, cerceado de 

crueldade. No entanto, para que possamos lidar e construir práticas baseadas na 

afetividade é fundamental que se tenha acesso a novos olhares e percepções sobre si e, 

no caso escolar, novas percepções sobre o espaço ocupado. Essa ressignificação de si é 

um direito fundamental para esses e essas estudantes.  

 
A verdade nua e crua ou te faz naturalizar a violência ou te faz buscar 
vingança. Por isso, acho que o caminho para a mudança hoje é a 
poesia. Muitos me acham sonhadora e bobinha, como falavam da 
Azoilda, mas acho que meus alunos precisam ter o direito de sonhar e 
de que seus sonhos tenham espaço de existir (APENDICE A, p. 96). 

 

Ter os seus sonhos reconhecidos é algo que acreditamos que poucos professores 

e professoras compreenderem como um passível de suas interações. Quando lidamos 

com a sala de aula, muitas das vezes nos distanciamos enquanto indivíduos daquele 

espaço, e isso ocorre do mesmo modo com os e as estudantes. A partir do momento, em 

que a professora Ribeiro nos chamou atenção para a necessidade de que seus alunos e  

suas alunas tenham esse espaço de sonhar, e a sua convicção de que poderia construir 

isso coletivamente ao inserir esses sujeitos e suas práticas em sala de aula, entendemos 

que passamos a lidar também com o valor da ludicidade. 

Quando apresentamos a ludicidade, segundo Trindade (2013, p.34), entramos em 

contato com a possibilidade de pensarmos em conceitos como vida, alegrias e interações 

sociais inseridos nos espaços de sala de aula. Essa percepção da necessidade do resgate 

dos sonhos, assim como do reconhecimento e construções dos mesmos,está ligada a 

necessidade de autorreconhecimentocomo indivíduo.  
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Junto à ideia de negação afetiva do bem-estar a essas parcelas sociais, 

apresentamos valores da corporeidade e oralidade, que se mostram fundamentais em 

nossas aulas transgressoras. Fundamentais por serem também negados às populações 

periféricas e, por isso, serem construídos pelas mesmas em estruturas alternativas. Uma 

das propostas, que a Professora Ribeiro nos oferece, é a prática do conceito cunhado 

pela professora Evaristo, que se articula diretamente com a nossa ideia da oralidade em 

sala de aula, a noção de escrevivências.  

Maria da Conceição Evaristo de Brito nasceu em uma comunidade na Zona 

Sul,de Belo Horizonte. Filha de uma família humilde, teve que conciliar os estudos com 

o trabalho de empregada doméstica até concluir o curso normal. Saiu de Minas para 

trabalhar no magistério no estado do Rio de Janeiro e estudar Letras-Literatura na 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). Fez mestrado em literatura na PUC-

Rio e concluiu o doutorado em Literatura Comparada, na UFF.  

Sua escrita, segundo ela mesma, parte de suas experiências, assim como das 

experiências dos seus, as suas trocas orais. Sendo assim, concebe seus textos a partir do 

lugar de mulher negra e pobre. Logo, ao escrever suas experiências, e dos demais que 

perpassam em seu caminhar, afirma que mexe com ancestral. Essa ideia de unir valores 

como energia vital, memória, ancestralidade, ludicidade - e possivelmente todos os 

demais valores civilizatórios afro-brasileiros - nos dá a possibilidade de entender a 

prática de escrevivência como uma possibilidade a ser levada para a sala de aula. 

 
Minha escrevivência vem do quotidiano dessa cidade que me acolhe 
há mais de vinte anos e das lembranças que ainda guardo de Minas. 
Vem dessa pele, memória-história passada, presente e futura que 

existe em mim. Vem de uma teimosia, quase insana, de uma 
insistência que nos marca e que não nos deixa perecer, apesar de. Pois 
entre a dor a dor e a dor, é ali que reside a esperança. Sou de Belo 
Horizonte, mineiramente estou assuntando a vida há mais de quarenta 
anos, cinquenta quase (EVARISTO, 2017, s/p). 

 

Acreditamos que o valor da oralidade é o mais presente em nossas práticas 

escolares e que logo, o ato de falar sobre um tema ou assunto deve ser um caminho 

plural. Segundo Gomes, (2012, p.105) “não é uma via de mão única. Ele implica 

respostas do ‘outro’, interpretações diferentes e confrontos de ideias”. Logo, há a 

necessidade também do reconhecimento dessas experiências para além dos conteúdos 

normatizados para as disciplinas.  
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A professora Ribeiro nos apresenta uma das experiências que desenvolveu ao 

propor escrevivências relacionadas à sua sala de aula. Ela nomeia de “Diários de 

bordo”, que seria um livro da turma, no qual em cada aula uma pessoa escreveria sobre 

os acontecimentos de um modo geral, desde a matéria da disciplina até a 

comportamentos dos e das estudantes. E na aula posterior, quem for o responsável ou a 

responsável pela escrita do dia, inicia a aula lendo o escrito da aula anterior. A 

professora afirma que isso ajuda a rememorar os acontecimentos, as discussões e os 

fatos de um modo geral. 

 
Então, a cada aula, um aluno ou aluna tinha que escrever o que 
acontecia na aula, o que estava acontecendo. Aí, no início de cada aula 
alguém tinha que ler o que aconteceu antes. Como estratégia eu falava 

para eles: olha só, a gente tem que ser generoso e generosa porque o 
historiador é um observador. Ele tem que ser generoso e generosa com 
aquele colega que está dormindo, que está com problemas e mais do 
que isso, com a professora. Porque quando um pai e mãe vem e diz 
que a professora não fez nada, que só fala de coisa sem conteúdo, o 
caderno está aqui como registro. E aí quando você ler o que cada um 
escreveu, você consegue dar atenção para aquele menino, que é uma 
atenção técnica (APENDICE A, p. 88).  

 

Com as práticas da escrita e da leitura estabelecidas, podemos pensar inúmeras 

possibilidades a serem aproveitadas com esse material produzido.  Segundo a professora 

Ribeiro, é um material rico de informações, principalmente para pensarmos as nossas 

práticas como educadoras, para poder conhecer um pouco mais de cada indivíduo 

presente em sala e mesmo para nos atentar a comportamentos e carências de alunos e 

alunas que não tínhamos entrado em contato.  

 
Eu acho que o tempo todo a gente aprende a lidar com a própria 
subjetividade, aprende a lidar com o tipo de profissional que a gente 
quer ser. Então, acho que é isso e que tipo de profissional a gente é, 

não é? E aí, a gente só aprende isso conversando, comparando e 
conversando sobre o que a gente faz.  Por isso a escrevivência é tão 
importante (APENDICE A, p. 93). 

 

Para além disso, podemos fazer dessas escritas uma ferramenta para 

construirmos redes de solidariedade e afetividade em sala de aula. Relações que, 

segundo a própria professora Ribeiro, têm se tornando cada vez mais escassas na escola. 

Ao buscarmos edificar afeto entre estudantes, entramos no território da coletividade, 

mas também, principalmente, no da igualdade. Conceito socialmente complexo ao 

pensarmos corpos negros e os locais que ocupam. Como dito, no capítulo anterior, ao 

tratarmos de corporeidade, estamos falando de um corpo completo, tanto o material 
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quanto o mental. Corpo e mente em conjunto, moldando e construindo modos de como 

o contato físico da criança com outras pessoas baseará a formação de conhecimento 

sobre si mesma e sobre o mundo.  

A partir do momento em que entramos em contato com outros corpos, lidamos 

com práticas diferentes e, no caso de corpos negros, lidamos também com o ato de ser 

rejeitado enquanto indivíduo. Essa relação consigo mesma constrói-se baseada nas 

interferências externas que acabam sendo incorporados por esses e essas jovens negras. 

Segundo Sousa, “A definição inferiorizante do negro perdurou mesmo depois da 

desagregação da sociedade escravocrata e da sua substituição pela sociedade capitalista, 

regida por uma ordem social competitiva (1983, p.20). 

 
E, como naquela sociedade, o cidadão era o branco, os serviços 
respeitáveis eram os “serviços-de-branco”, ser bem tratado era ser 
tratado como branco. Foi com a disposição básica de ser gente que o 
negro se organizou para a ascensão, o que equivalente dizer: foi que 
tendo que deixar de ser negro – que o nego buscou, via ascensão 

social, tornar-se gente. (SOUSA,1983, p.21) 

 

Esse autoflagelo emocional se perpetua até hoje e atua em todos os campos de 

suas subjetividades; logo, não ficariam fora dos espaços escolares. A autonegação, 

assim como o desprezo social, acaba por demarcar a construção de uma possível baixa 

autoestima por parte de alunos e de alunas negras, e um indivíduo incapaz de se 

enxergar como respeitável ou mesmo capacitado a ocupar um espaço social de 

reconhecimento, acaba por não se enxergar quanto construtor de conhecimentos. 

Resultando assim, em muitos casos, numa constante roda viva de desvalorização de 

suas vivências.  

Em contrapartida, ao usufruirmos de nosso valor da corporeidade e buscarmos 

resgatar indivíduos negros e negras para as aulas, de um modo geral, nos propomos a 

ultrapassar o silêncio sobre práticas pedagógicas que acabam por reverberar a 

discriminação racial nas escolas, lidando também nessa prática, com o valor da 

oralidade. A citação traz reflexões de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves, muito 

interessantes sobre as práticas de silenciamento de agentes escolares, ou mesmo 

familiares, diante de situações de racismo.  

 

Na escola pública de primeiro grau é possível verificar a existência de 
um ritual pedagógico que, para Luiz Alberto Gonçalves, vem 
reproduzindo a exclusão e, consequentemente, a marginalização 
escolar de crianças e de jovens negros. Para ele, o “ritual pedagógico 
do silêncio” exclui dos currículos escolares a história de luta dos 
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negros na sociedade brasileira e “impõe às crianças negras um ideal de 
ego branco” (GONÇALVES,1987, p.28 apud CAVALLEIRO,2000, 
p.32).  

 

Utilizando o termo “ritual pedagógico do silêncio” de Gonçalves, Cavalleiro 

afirma:   

 
O silêncio dos professores perante as situações de discriminação 
impostas pelos próprios livros escolares acaba por vitimar os 
estudantes negros. Esse ritual pedagógico, que ignora as relações 
étnicas estabelecidas no espaço escolar, pode estar comprometendo o 
desempenho e o desenvolvimento da personalidade de crianças e de 

adolescentes negros, bem como estar contribuindo para a formação de 
crianças e de adolescentes brancos com um sentimento de 
superioridade (CAVALLEIRO, 2000, p. 32). 

 

Esse ritual ultrapassa o livro didático. Ele está presente no convívio cotidiano 

desses agentes da comunidade escolar. Cavalleiro afirma que o silenciamento perante as 

atitudes discriminatórias por parte de alunos, alunas, professores e professoras pode ser 

visto também como uma “estratégia da democracia racial brasileira, que nega a 

existência do problema” (CAVALLEIRO, 2000, p.33). Muitas vezes, o silêncio se faz 

baseado na falsa ideia de que o ato de não refletir sobre ações discriminatórios faz com 

que as mesmas sejam amenizadas ou não relacionadas ao real assunto que as permeia, o 

racismo nas escolas. Logo, a necessidade de legitimar e, em alguns casos, de reconstruir 

o valor da oralidade, também perpassa o corpo docente.  

Assim como se mostra fundamental essa construção de diálogo, a prática de 

permitir ou mesmo buscar posicionamento dos e das discentes é algo ainda pouco 

comum nas salas de aula.  

Segundo Hooks, há casos que professores e professoras ao proporem estratégias 

em sala de aula que vão contra o normativo, acabam precisando explicar algumas vezes 

ou mesmo, de diferentes formas a atividade, pois, a seu ver, é como se os e as 

estudantes não soubessem lidar com a “liberdade acadêmica” (HOOKS, 2013, p. 190). 

Outro argumento apresentado por Hooks seria o de que ao trazermos práticas mais 

fluidas e comprometidas com a interação dos e das estudantes em sala - a partir de suas 

vivências à interpretação, - há uma menor responsabilidade intelectual, assim como uma 

menor cobrança por parte do resultado a ser atingido nas avaliações acadêmicas, o que 

para muitos legitima, ou não, a disciplina cursada. 

 
Há um elo entre a imposição de silêncio que experimentamos e 
censura anti-intelectualismo em contextos predominantemente negros 
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que deveriam ser um lugar de apoio (como um espaço onde só há 
mulheres negras), e aquela imposição de silêncio que ocorre em 
instituições onde se dizem as mulheres negras e de cor que elas não 
podem ser plenamente ouvidas ou escutadas porque seus trabalhos não 
são suficientemente teóricos (HOOKS, 1994, p. 95). 

 
Segundo Ribeiro, a aceitação de uma professora branca que se propõe a tratar do 

ensino de relações étnico-raciais é muito maior do que de uma professora negra, pois a 

professora negra já está em um espaço de transgressão, um lugar que não é o de 

reconhecimento de pertencer a um corpo negro e o aluno e a aluna, mesmo que 

inconscientemente, tem essa noçãointrojetada. A seu ver, o corpo docente negro antes 

de entrar nesse campo de discussão precisa criar uma empatia, saber observar e perceber 

o universo cultural de seus e suas estudantes e se utilizar disso para dialogar com eles e 

elas.  

No projeto “sempre às quartas”, nesse dia que tenho 3 ou 2 horas, eu 
vejo questões do cotidiano que eu acho importante para eles 
trabalharem. Esse ano, a gente discutiu: propina, indicadores sociais, 
reforma da previdência, greve, articulamos com o desmonte da 
FAETEC. O que eu queria fazer não deu certo e cada dia era um 
improviso e aí eu tinha essas cartas na manga. Eu tinha isso que era 

concreto e, ao longo do ano, foi se consolidando, por isso eu acho que 
isso a gente tem que estar sempre em formação e construir o projeto 
não é como estar na academia e ter uma ementa, o tempo é diferente. 
As dinâmicas são diferentes, eu sinto assim. É como se a escola 
tivesse uma voracidade maior que a Universidade. Na Universidade já 
está dado, o professor transmitindo o que ele sabe e você está disposta 
a pegar aquele crédito e acabou. Na escola não, a escola tem a 

perspectiva de formação de sujeitos livres, independentes e fortes. E 
muitas vezes o sujeito não quer estar na escola, A escola negligencia o 
sujeito de uma maneira que ele também não quer estar ali, é 
praticamente uma prisão (APENDICE A, p. 89).  
 
 

 

4.3 “Por seres tão inventivo e pareceres contínuo... Tempo, tempo, tempo” 

 

Uma questão que aparece constantemente como problemática, tanto em nossas 

práticas e diálogos sobre o ensino escolares que está presente na nossa entrevista, é a 

escassez temporal. Segundo a ProfessoraRibeiro, uma das necessárias práticas 

transgressoras para se implementar a Lei10.639/03 é ampliar o tempo da grade escolar: 

“Porque se você só tem meia hora ou 45 minutos para desenvolver um trabalho, eu sinto 

muito, não vai dar sentido” (APENDICE A, p. 81-82). E essa dificuldade se acentua, 
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segundo a professora, se nos propomos a usar os valores civilizatórios afro-brasileiros 

para embasar nossas práticas escolares.  

 
Se a gente trabalhar com os valores civilizatórios afro-brasileiros, 
você precisa de tempo, e o tempo da escola é um tempo disciplinar. 
Você não tem esse tempo. Por isso é fundamental, um projeto 

transdisciplinar21. Porque aí você consegue ampliar esse tempo, 
transgredir o tempo da grade, porque você amplia, e dá sentido aos 
estudantes (APENDICE A, p. 82). 

 

Além de a Professora nos chamar atenção mais uma vez para a necessidade de 

uma cooperatividade para pôr em ação práticas transgressoras, ela nos aponta a 

dificuldade de lidarmos com um tempo disciplinar escasso que corrobora a manutenção 

do sistema de transmissão e conhecimento, sem dar espaço para a reflexão dos alunos e 

das alunas.  

 
O ensino de história é um ensino muito ruim, é um curso produzido 
como acadêmico, por alguém que acha que ensinar as crianças a 
refletirem sobre a sua própria história e sobre questões do mundo é 
uma coisa menor. Hoje para mim, o ensino de história das crianças 

tem que partir da realidade delas. Acho hoje que não tem que ficar só 
na realidade delas. Você tem que tentar fazer diálogos possíveis e isso 
não é fácil (APENDICE A, p. 85).  

 

Essa construção coletiva do dito conteúdo consagrado, e outros conteúdos ainda 

mantidos a margem desses, é entendida por Ribeiro como transgressão. E essa conexão 

pode ser executada pelos valores civilizatórios afro-brasileiros, como uma busca por 

brechas a introduzirmos o ainda “não dito”. Mas, tudo isso requer tempo, pois não é um 

conjunto de práticas dadas, mas sim, a ser construída no nosso cotidiano. Por ser um 

construto contínuo e intenso é que Ribeiro está constantemente reafirmando a 

necessidade do coletivo e a dificuldade com o tempo de duração das aulas.  

Um apontamento trazido na entrevista, e que relacionamos com o tempo, é a 

questão de possíveis singularidades apresentadas no corpo discente. A professora 

Ribeiro nos traz a realidade de que frente a diferentes situações até mesmo a nossa 

noção de tempo para atividades devem ser diversas. O exemplo dado foi sobre a questão 

de executar as práticas de ler, escrever e contar matematicamente.  

                                              
21 A transdisciplinaridade diz respeito, como sugere o prefixo “trans”, aquilo que está ao mesmo tempo 

entre as disciplinas, através das diferentes disciplinas e além de qualquer disciplina. Cf.: LOPES, 

Angelita; DIAS, Flávia, BOGO, Luciana; HENDGES, Marcos. A interdisciplinariedade no contexto 

escolar. Revista Maieutica, v.5, n.1, p. 7-16, 2017. 
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A partir do momento em que o corpo discente domina, mesmo que 

minimamente, esses campos dos saberes, a aula ocorre de uma forma diferente se 

compararmos com uma outra turma que não tem apropriação sobre esses conceitos. 

Essa relação com os saberes legitimados quanto necessários para determinadas séries 

interfere diretamente nas possibilidades de interagir com os demais presentes, assim 

como dar um feedback esperado nas provas escolares. Se um ou uma estudante não se 

sente apta a fazer essas operações iniciais, acaba por se retrair em sala de aula. A 

participação pode ser inexistente ou mesmo passar a interferir negativamente nas 

atividades de outros e outras estudantes que tenham maiores práticas com essas ações. 

Tudo isso está diretamente relacionado ao modo como se constrói a noção de 

pertencimento desses e dessas estudantes em suas salas de aula. A apresentação de tais 

dificuldades demonstra que as práticas dos e das docentes precisaram acoplar ações que 

possam estimular o aprendizado dessas operações. Alunos e alunas, que apresentam 

dificuldades no campo das interpretações de texto, teriam ainda maiores dificuldades em 

refletir sobre os conteúdos escolares. Logo, há uma necessidade de articular o ensino de 

leitura e escrita junto ao conteúdo da disciplina de história.   

Na entrevista, também questionamos o caso em especial das avaliações escolares 

e como os alunos e as alunas enxergavam essas propostas de transgressão no campo dos 

exames. Segundo a professora Ribeiro, as avaliações ainda se perpetuam enquanto 

necessidades escolares palpáveis; sendo assim, utiliza-se de formas que sejam diversas 

para além do comum material impresso, em que o corpo discente deve depositar os 

conteúdos que espera que os alunos tenham absorvido ao longo das aulas.  

Na busca por implementar avaliações que construam sentidos e saberes, um dos 

exemplos que a Ribeiro nos apresentou, de suas práticas, seria de suas turmas de EJA, 

nas quais, no dia da avaliação, a professora leva materiais escritos externos, que 

dialogam com os conceitos trabalhados em sala de aula. O ou a estudante seleciona um 

desses materiais, um trecho no mesmo, faz a leitura em voz alta e apresenta as suas 

reflexões sobre o mesmo e busca dialogar com questões que estejam em seu cotidiano. 

Essa proposta dá espaço, ou melhor, brechas para que aquela pessoa se faça sujeito de 

seus saberes. A relação com a avaliação, assim como a reflexão que se faz necessária, se 

coloca como centro da prática, é uma possibilidade para a construção que a Professora 

se propõe: 
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A escola do século XXI não pode ser uma escola somente conteudista, 
ela tem que ser uma escola que te ensine a pensar (...), mas tem 
algumas coisas que tem que ser práticas. Pé no chão.  Eu não abro 
mão de ensinar a fazer os cálculos matemáticos para saber data, 
século, se situar no tempo e no espaço. Isso é o básico do meu curso. 
Porque isso vai dar para ele o chão. E essas, são coisas que a gente vai 

aprendendo com a experiência. (APENDICE A, p. 86) 

 

Outro exemplo foi dado, com relação às turmas do ensino médio. Por estarem 

mais próximas nos anos de vestibulares, alguns e algumas preocupam-se com o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), por ser atualmente a principal maneira de se 

ingressar no ensino superior. Mesmo sendo uma prova que tem sido formulada, no 

campo das ciências humanas, com a proposta de reflexões e visões do mundo mais 

abrangentes e para além da cobrança de conteúdo unicamente, ainda assim há uma ideia 

errônea de que somente o “decorar as datas e acontecimentos” garante altos índices de 

acerto.  

A professora Ribeiro afirma que a sua dinâmica ao dar aula para o segundo 

ano do ensino médio era de trabalhar o conteúdo em sala, revisando questões e 

direcionando com o livro a disciplina, ao passo que, na semana seguinte, usava o seu 

tempo em sala de aula para transgredir aquele conteúdo. Contra argumentava com os 

alunos e alunas que também era sua responsabilidade o “ensinar a pensar”, ou seja, 

poderiam ter mais autonomia para trazer outros conteúdos que sentiam dificuldade de 

compreensão e que seriam partilhados, mas o seu papel como professora é de reflexão.   

Ainda assim, segundo a Professora Ribeiro, os e as estudantes precisam de 

algo concreto. Logo, um de seus recursos para assuntos pontuais, que pode ser 

dialogado de uma melhor forma com outros e outras professoras é a de trazer pessoas 

que ela afirma serem o seu oposto, que se baseiam diretamente no material didático. 

Essa foi uma proposta para que o corpo discente também entrasse em contato com 

procedimentos diversos.  

Além disso, a professora Ribeiro partilhou o momento em que se propôs a 

trabalhar o século XVIII.Dividiu a turma em cinco grupos, cada um seria representante 

de um continente, e deveria pensar: enquanto na Europa estavam circulando as ideias 

iluministas e diversos acontecimentos que se entrelaçam com estas, como era a 

realidade de outros territórios? Essa dinâmica acabou por articular conceitos históricos 

muito abstratos e que, por diversas vezes, enquanto professores e professoras, sabemos 

da dificuldade de compreensão dos e das estudantes.Ao nos propormos a pensar que 

durante todo o tempo ocorrem fatos históricos em todos os espaços. Mas que só 
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sabemos daqueles selecionados a serem trazidos à tona, ou mesmo validados enquanto 

registros em arquivos, a prática de pensar em outros espaços, em um tempo histórico 

que parece permeado de acontecimentos exclusivos aos territórios europeus, é uma 

prática transgressora ao eurocentrismo.  

Essa ideia de lidar com que “deve” ser lembrado conecta-se inteiramente ao 

valor civilizatório da memória. Está diretamente relacionada à construção identitária, à 

nossa vivência no mundo, assim como à preservação do nosso passado, da nossa 

ancestralidade. A partir do momento em que somos capazes de nos orgulhar de nossas 

raízes ancestrais, assim como de reconhecer a importância e sacralidade dos nossos 

mais velhos, podemos nos disponibilizar a compreender a história dos povos trazidos da 

África e buscar suas dinâmicas de vivências e sobrevivências, que acabam por readaptar 

as estruturas das relações sociais impostas pelos colonizadores.  

No entanto, práticas como essas não são comuns nos espaços escolares. Por isso, 

a nosso ver, os valores civilizatórios afro-brasileiros da religiosidade, musicalidade e 

circularidade podem ser os que mais causam estranhamento dentro do cenário escolar. 

Por lidarem mais com campos lúdicos e subjetivos, muitas vezes são inseridos de forma 

mais recreativa no caso da musicalidade e circularidade, ou algo que traz à tona 

conflitos discriminatórios como a religiosidade.  

Para o valor da religiosidade, o conflito se intensifica chegando a alguns casos 

ao campo de agressões físicas22. Num momento como o nosso, em que a discriminação 

religiosa tem ganhadofôlego e sendo legitimada por parte de alguns religiosos;em que 

ocorrem atos agressivos como quebra de terreiros, de religiões de matrizes africanas ou 

mesmo agressões a praticantes dessas; o ensino de religiosidade para além do padrão 

judaico-cristão é encarado como amaldiçoado por parte de muitos e muitas dentro da 

comunidade escolar.  

 
Eu me lembro que nessa escola de ensino fundamental, em que estava 
dando reforma e contrarreforma, eu pedi para os meninos, num dado 
momento, pensarem nos elementos das religiosidades afro-brasileiras. 
Sabe o que aconteceu? Eles se negaram. E aí foi mãe dizendo que eu 
estava ensinando macumba, enfim, todos os preconceitos. Daí o que 
eu fiz? Deixei eles se manifestarem. Numa reunião de responsáveis eu 
falei:quando eu falo de reforma e contrarreforma, eu estou falando de 
religiosidade ocidental e não vem pai ou mãe dizer que eu estou 

tentando doutrinar o filho. (APENDICE A, p. 83). 

                                              
22 Com relação à temática do aumento da intolerância religiosa na escola (BONFIM, NASCIMENTO, 

2017) 



68 

 

 

 

O interessante desse ocorrido é que ele nos traz um acontecimento comumente 

partilhado entre os professores e as professoras que se propõem a trazerem ícones de 

outras religiosidades. Além do mais, essa noção de unir o silêncio seletivo ao racismo é 

algo que deve ser pontuado, pois se nos posicionarmos e questionarmos as suas práticas 

discriminatórias, em muitos casos, acabaremos por trazer à reflexão aquilo que quer ser 

dito e passa a ser ocultado por preconceitos socialmente legitimados. O “não querer que 

seu filho aprenda macumba” não encontra respaldo técnico se for confrontado com o 

argumento de que entender matérias como Reforma Protestante e Contrarreforma estão 

relacionados à religião. Porque há conflito em um caso e não no outro? Se 

desenvolvemos a reflexão e chamamos a atenção para o fato de que isso está embutido 

na questão racial brasileira, muitas vezes, entramos na zona do conflito excessivamente 

evitada pelas partes que não são capazes de consolidar seus olhares.  

 
Você não sai da zona de conforto porque sair dessa zona é entrar na 

crise, é você entrar no conflito, e a gente foi educado para dizer que 
conflito é um coisa ruim que não leva a nada. É você se perceber um 
ser em construção e isso é difícil, né? Porque é essa fragilidade, e você 
não tem garantia de nada (APENDICE A, p. 94). 

 
No caso citado pela professora Ribeiro, o resultado é que depois a turma acabou 

fazendo o trabalho e alguns se movimentaram para trazer um pai de santo, estudioso de 

religiosidades afro-brasileiras para a sala de aula. O seu relato de êxito se baseia no fato 

de que muitos de seus ex-alunos e ex-alunas a procuram posteriormente para partilhar 

que compreenderam que há momentos em que não podemos fugir do conflito. E essa 

postura não tem relação com confronto físico, nem com prejudicar outras religiosidades, 

muito menos deixar de abordá-las em sala de aula. Mas sim, com compreender que há 

religiosidades diversas e que devem ser respeitadas e refletidas no espaço da sala de 

aula. 

 
Eu trabalho numa escola em que a gente vai para o quarto ano de um 
projeto chamado Saravá, que é um dia em que nós transformamos a 
escola num terreiro. Uma escola que é ligada ao ensino militar tem um 
dia que eles conseguem aprender sobre a diversidade humana dentro 

da escola.  Um dia a gente sai da grade e transforma a escola num 
terreiro. Mas esse é um trabalho que poucas pessoas estão fazendo. 



69 

 

 

Trabalho de formiguinha, de sensibilização dos valores civilizatórios 
que a “Azo”23 fala (APENDICE A, p. 95). 

 

Ações como essa são capazes de nos levar à reflexão. Somente a partir do 

momento que vemos a nós mesmas e aos outros enquanto indivíduos inteiros, é que 

seremos capazes de respeitar as suas subjetividades e compreender que valores diversos 

precisam estar inseridos na escola, pois esse é um lugar do cotidiano, da construção 

constante e diária. Precisamos reformular nossas práticas para deixar entrar o novo e nos 

capacitarmos a enxergar as estruturas macrossociais como perpetuadoras de 

preconceitos. Para deixar de favorecer camadas sociais privilegiadas e valores 

legitimadores de preconceito em prol de outros, marginalizados.  

 
O que é o racismo para mim hoje? É você não se ver como um sujeito 
de direitos e vir um outro que se vê como sujeito de direitos e te 
submeter. Porque você não se vê e então nem disputa. Aí quando você 
consegue se perceber como sujeito de direito e o outro está tentando se 
impor, aí você dança, né? Agora, temos que criar mecanismos. Não é 
uma briga sua, é uma coisa que é estrutural. Como você constrói 

coletividade para perceber isto se você vive numa sociedade que diz 
tua briga que é “mimimi”? (APENDICE A, p. 96). 

 

A não adequação, o não pertencimento é a vivência cotidiana de muitos e muitas 

das alunas da professora Ribeiro.Assim, ela compreende que se mantivermos o nosso 

conflito na área da agressividade, acabaremos por perder mais uma guerra, a da 

construção de um sujeito que busque sua identidade e seu espaço social com base no 

afeto. Segundo a professora, a maioria do corpo discente que teve e ainda tem, vive em 

áreas de vulnerabilidade.Ou seja, a violência já está em seu cotidiano e, se usamos de 

mecanismos que somente tratem disto, podemos acabar por cair no mecanismo de 

naturalização ou da geração de uma revolta violenta. E, como estamos lidando com uma 

estrutura macrossocial, a partir do momento em que um indivíduo se coloca 

individualmente nessa luta, acaba por se enfraquecer, por ir contra um monstro muito 

maior do que é capaz de vencer ou mesmo combater.  

Para aprofessora Ribeiro, precisamos humanizar os números, os indicadores 

sociais, construir sentidos para os e as estudantes. Por isso, ela afirma que hoje trabalhar 

também com poesia é fundamental. A sua afirmativa é que de seus alunos e suas alunas 

devem ter o direito de sonhar. Mas para sonhar, precisamos nos construir como seres 

                                              
23 Azo é uma das formas carinhosas que as intelectuais negras, que eram próximas e amigas, chamavam 

Azoilda Loretto da Trindade.  
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humanos presentes e isso tem uma total conectividade com o valor da circularidade. Um 

corpo que quer se fazer presente e reconhecido pode encontrar na circularidade uma 

estrutura diferente da que conhece e que o menospreza. Em uma roda, em um círculo, 

não há escala de superioridade, todos e todas estamos em comum espaço podendo nos 

conectar seja com olhares ou presença.  

Quando a professora Ribeiro nos apresentou a prática de escolher uma leitura e 

fazê-la, para o restante da turma, em voz alta, essa prática foi realizada em um círculo 

de estudantes. A mesma partilhou que, em muitas aulas, quando propõe essa prática, 

acaba ouvindo: "lá vem a roda”.Como uma coisa lúdica e que diferencia a aula das 

demais, ela sempre explica como aquela formação pode romper as hierarquias. Ao citar 

a Professora Trindade, fala que a mesma gostava de danças circulares, assim como de 

mitos e buscava levar isso também para as escolas. Passos circulares esses que existem 

em danças de todas as culturas e não se dança sem música. Temos diversas canções que 

nos colocam em contato com saberes que não são valorizados na escola. 

Segundo Trindade, uma possibilidade dessa união, que traz marcadamente o 

valor da musicalidade, é a capoeira. Após termos contato com os valores civilizatórios 

afro-brasileiros, compreendemos que esse acaba por reuni-los todos em uma atividade 

múltipla como nos é apresentada a capoeira. 

 
A questão da roda, do círculo, da circularidade é muito presente nas 
manifestações culturais africanas e afro-brasileiras (roda de samba, 
roda de capoeira, conversa ao redor da fogueira, iniciação nas 
religiões de matriz africana). A ideia da roda é permitir que a energia 
transite, sem hierarquias e sempre em movimento. Já na oralidade, os 

saberes são compartilhados e legitimados pela fala, tendo como 
valores as manifestações nos contos, nas lendas, na música 
(TRINDADE, 2006, S) 

 

 Quando estamos em uma roda, movimentando nossos corpos, em comunhão 

com outros e outras de nós,que se dispõem a lidar com essa ludicidade, assim como com 

a memória e musicalidade ancestral, criamos um momento em que as vozes se unem em 

coros que respondem a oralidade do mestre. Vozes que trazem a religiosidade como 

centro daquele ritual energético e que coloca em correlação a sacralidade dos presentes. 

Ao cantarmos memórias como essa abaixo, sabemos que a busca dessa relação traz em 

si algo maior e inexplicavelmente afetuoso: 

 
Aruandaê 
Aruanda ê 
Aruanda ê, camará 
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Vem de dentro do peito 
Essa chama que acende 
Meu corpo inteiro não pode parar 
Eu sou mandingueiro de lá da Bahia 
Axé capoeira salve Abadá 
(Coro) 

Oxalá que me guie 
Por todo o caminho 
Não deixe na roda a fé me faltar 
Sou vento que sopra eu capoeira 
A luta de um povo para se libertar 
(O NAVIO NEGREIRO, ABADÁ CAPOEIRA, s/d, s/p) 

 

As rodas de nossas vidas precisam rodar e como fazer tudo isso buscando manter 

o brilho do olhar? Enxergar a humanidade do outro, na criança e no adulto que nos 

cercam, assim como em nós? No caso da sala de aula, professora Ribeiro afirma que 

sabemos quando uma aula foi boa, pois saímos cansadas, porém felizes. Seria uma 

espécie de experiência, na qual sabemos que precisamos modificar nossas práticas se 

saímos do mesmo jeito que entramos antes da aula iniciar.  

Muitas vezes, as nossas rodas precisam circular por meio de conhecimentos que 

extrapolem os muros das escolas. Ribeiro nos dá o exemplodo processo histórico 

reconhecido como Renascimento. Seus alunos e suas alunas não têm a oportunidade de 

visitar espaços europeus em que poderiam refletirsobre estruturas arquitetônicas e 

saberes renascentistas ao estudarem essa matéria em sala de aula. No entanto, podemos 

ampliar os espaços de construção de sentido a partir do momento em que os fazemos 

entender os mecanismos renascentistas e os levamos para seus espaços de vivência.  

 
Ele pode também morar na Maré e perceber que o Renascimento deles 
é ele ter um museu que conte a história da vinda da família dele e 
conte a construção daquele território. Então, você não hierarquiza, 
porque valoriza a história do menino. Aí vai fazer sentido sabe? Ele 
vai botar em diálogo e descobrir que os renascentistas trabalhavam 
com perspectiva, só que perspectiva não foi uma invenção dos 
europeus. Você vai para história da África e percebe que existia 

perspectiva antes da Europa, porque naquele período a Europa viajava 
por outros territórios (APENDICE A, p. 99).   

 

Estamos lidando com buscas por empatia pelas condições e possibilidades 

diversas desses alunos e dessas alunas. O campo do ensino é uma disputa narrativa, 

segundo a professora Ribeiro, essa disputa deve focar em dialogar com as diversas 
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histórias, buscando fugir do que seria uma história única24. Junto a isso, se faz 

necessário, a seu ver, presenças representativas, como professoras e professores negros 

e diversidade de olhares. Tudo isso em busca da inserção dos diversos.  

E, como dito anteriormente, a nossa formação universitária ainda não nos 

prepara de uma forma eficaz para essas buscas múltiplas, por isso a Professora Ribeiro 

afirma que essas são ações que se aprendem ao longo de nossas práticas. Assim como 

não são práticas prontas, também não estão longe das definições institucionalizadas pela 

Lei de Diretrizes e Bases: “Eu não rasguei as minhas referências teóricas. Não inventei 

nada. Eu mudei e até a criatividade vem a partir de uma experiência de olhar o sujeito 

inteiro, acreditar naquele sujeito que eu estou vendo” (RIBEIRO, 2018).   

Contudo, ao entrarmos em contato com uma professora como Janete dos Santos 

Ribeiro, que além de vivenciar práticas transgressoras, se propõe a construí-las, 

passamos a conhecer dificuldades e contratempos que professoras como ela se propõem 

a vivenciar cotidianamente. Ao ouvirmos uma mulher negra, professora intelectual 

militante, assim como diversas outras experiências que a nomeiam, afirmar que se 

deixar de acreditar terá que mudar de profissão, é o momento em que podemos refletir 

sobre nossas práticas atuais e futuras de acreditarmos em nossas práticas educacionais.   

Ao se autodenominar como uma professora articuladora que agrega pessoas e que se 

legitima também no reconhecimento de alunos e alunas que a respeitam e a enxergam 

enquanto uma professora do diálogo, demonstramos um exemplo de respeito e 

compreensão dos espaços que práticas educacionais transgressoras e enegrecidas podem 

nos levar. Esse lugar é o da empatia, afeto, amorosidade com aqueles e aquelas que nos 

propomos a dividir a construção de nossas subjetividades e de um mundo diferente. 

Ribeiro tornou-se para nós além de articuladora, uma sonhadora. E sonho sonhado 

coletivamente torna-se realidade. Pensando em transgredir e nos poetizar, como diria 

Mel Duarte, poetisa negra: “não desiste negra, não desiste, ainda que tentem lhe calar, 

por mais que queiram esconder, corre em tuas veias força ioruba, axé para que possa 

prosseguir” (DUARTE, 2017). 

 

                                              
24 Ao utilizar este termo, a entrevistada cita o conhecido vídeo da escritora nigeriana ChimamandaAdichie 

(2009), intitulada: “Os perigos de uma História única”.  
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5CONSIDERAÇÕES FINAIS 

No desenvolvimento do presente trabalho, nos propusemos a analisar a 

implementação dos valores civilizatórios afro-brasileiros por meio de propostas que nos 

foram apresentadas como resultados de práticas nos espaços da escola.  

Partimos do pressuposto de que os conteúdos escolares são majoritariamente 

permeados por perspectivas eurocêntricas e que, portanto, a inserção de percepções 

africanas, asiáticas e latino-americanas ocorre amiúde de formasubalterna.Com efeito, 

compreendemos os valores civilizatórios afro-brasileiros como uma possibilidade de 

unirmos os atuais conteúdos curriculares a olhares, noções e interpretações de 

conhecimentos diversos.  

Refletindo sobrea prática docente, nosso trabalho teve como objetivo principal 

analisar algumas das possibilidades de transgredir o currículo escolar eurocêntrico, 

buscando aglutinar outros valores e inserindo agentes sociais históricos antes 

marginalizados nos espaços de materiais didáticos e no próprio território escolar. Para 

isso, trouxemos,no segundo e terceiro capítulos, exemplos práticos do desenvolvimento 

de atividades afro-referenciadas. Isso nos permitiu articular teorias acadêmicas, que 

ratificam a necessidade de transformações no currículo escolar, as práticas 

transgressoras, que tinham como intuito implementar noções afro-brasileirasno ensino.  

Em nosso terceiro capítulo, focamos na experiência de uma professora de 

História e suas práticas escolares transgressoras no ensino básico. Sua vivência 

acadêmica, que não se distancia de sua vida particular,nos apresentou o cotidiano de 

construções que ainda são vistas como caminhos alternativos, ou seja, que não são regra 

entre as práticas dos e das docentes. Ainda assim, o contato com suas reflexões nos 

aproximou da magnitude do seu trabalho construtivo, assim como das reais 

possibilidades que habitam o campo da implantação dos valores civilizatórios afro-

brasileiros.  

A necessidade de mudanças curriculares ao ser inserida no campo legislativo, 

por meio da implementação da Lei 10.639/03, pode ser entendida por alguns como algo 

dado, que não precisa mais ser discutido por fazer parte da Lei de Diretrizes e Bases. No 

entanto, para compreendermos que a prática dos conteúdos histórico-culturais africanos 

e afro-brasileiros ainda não é uma realidade, trouxemos no primeiro capítulo alguns 

apontamentos iniciais do trajeto percorrido até a promulgação da lei, visto que 

estabelecer simplesmente uma legislação não implicou necessariamente em seu 
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cumprimento.Logo, para que não se torne algo que não compreendemos,distante da 

nossa realidade, faz-se necessária uma discussãoarticulada ao nosso cotidiano. Por 

isso,incluímos, nosegundo capítulo, alguns dados que nos direcionam a perceber a 

necessidade de transformar a prática escolarem um instrumento na luta contra a 

discriminação racial.  

Ao analisarmos os dados apresentados, compreendemos que o combate ao 

racismo deve vir unido ao combate ao machismo, pois estamos diante de indícios ainda 

mais alarmantes quando se trata de mulheres negras na sociedade brasileira. Ao 

apresentarmos outros caminhos, buscamos abrir possibilidades, direções ainda pouco 

exploradas no universo das salas de aula e que podem ser vistas como alternativas ao 

ensino que se perpetua, em sua maioria, com conteúdos que excluem agentes sociais 

marginalizados, como os negros e as negras. 

Quando apresentamos os valores civilizatórios afro-brasileiros e algumas 

práticas baseadas neles, buscamos oferecer possibilidades para pensarmos a valorização 

desses sujeitos ainda marginais em nossos campos de ensino. No entanto, se queremos 

romper essa desvalorização, ainda assim, precisamos nos preparar academicamente 

como nos aproximarmos de práticas que nos contemplem em nossas percepções de 

mundo. 

Para o corpo discente, um tema bastante presente nas leituras feitas ao logo do 

nosso trabalho, assim como nas aulas do curso de Pós-Graduação, é a preocupação de 

como esses indivíduos podem se identificar com seus espaços escolares? Como seria 

possível que esses e essas entendessem as escolas que convivem não como um espaço 

de conflitos e não pertencimento, mas como um local de extensão dos seus 

conhecimentos, e de troca de ensinamentos? 

Para que essa construção coletiva ocorra, faz-se necessário romper com a 

hierarquia do magistério, na qual há um agente detentor do conhecimento em 

contrastecom os indivíduos que ali estão para receberem os conhecimentos. Ao 

fugirmos dessa dinâmica ilusória de transmissão de conhecimento, podemos refletir 

sobre o ensino como algo inacabado e em movimento. No entanto, a nossa proposta de 

utilizar os valores civilizatórios afro-brasileiros torna-se mais complexa, pois se 

apresenta como um caminho em que precisamos incluir nossas subjetividades e as dos 

alunos e das alunas. E o lidar com o campo sentimental ainda é algo incomum nos 

espaços escolares, uma vez que o ensino acadêmico nos leva a distanciar mentes e 

corpos como se ambos pudessem funcionar em separado.  
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A dificuldade de ultrapassar essa demanda por assuntos e práticas fixas, prontas 

e que resultem positivamente ainda é uma preocupação presente na formação docente. 

Obviamente, lidamos com um campo teórico que se mostra em resultados, e isso é 

fundamental para nossa perpetuação como área de produção de conhecimento.Ainda 

assim, podemos nos apropriar das alternativas múltiplas que esses mesmos 

conhecimentos nos trazem. A necessidade de novas experiências e para os erros no 

campo prático nos foi apresentado como alternativas pela Professora Ribeiro, que tratou 

conosco a ideia de que somos ainda uma vanguarda nas práticas que ultrapassam os 

valores eurocêntricos, sendo assim, o caminho não será uno e imutável, para que haja 

acertos, precisamos ter ousadia em nossos olhares e isso se atrela a possíveis erros, 

assim como acertos.  

Por termos um profundo desejo de contribuir para a fluidez e renovação de 

nossas práticas acadêmicas e escolares, propomos em nosso trabalho, mostrar que há 

outras possibilidades de nos relacionarmos com o conhecimento. Junto à consciência do 

longo percurso que temos pela frente, compreendemos que não somos capazes de 

esgotar o assunto nesse trabalho e esse também não foi, em nenhum momento, nosso 

objetivo. Ainda assim, buscamos ter contribuído com a discussão da temática, bastante 

latente atualmente nos campos de ensino. E, como entendemos que as práticas 

reflexivas nunca são unilaterais, saímos desta construção de escrita com ainda mais 

consciência da necessidade de reflexão sobre nossas ações cotidianas, e nossa 

vulnerabilidade enquanto professoras – o que não encaramos como característica 

negativa. 

A formação continuada apresentou-se como um mecanismo necessário para que 

estejamos abertas e aptas a fazer essas reflexões diárias, assim como para que possamos 

enxergar agentes sociais marginalizados que devem ser levados aos campos de ensino.  

Um exemplo dessa necessidade é o contato com conteúdo e conhecimentos que toquem 

nas histórias e culturas indígenas. Sendo assim, concluímos o trabalho com o 

sentimento de maior necessidade de debates sobre temáticas que precisam ser inseridas 

em nossos conteúdos em sala de aula, de releituras de nossas práticas, assim como de 

que temos a possibilidade de entender como nossos caminhos escolares podem ser 

vistos por nós mesmas como alternativas de transgressão aos sistemas sociais que ainda 

tentam - e em alguns casos conseguem-nos exterminar, seja física, psíquica, 

historicamente. 
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APÊNDICE A – Entrevista com a Professora Janete Santos Ribeiro25 

Professora Janete Santos Ribeiro (JSR_Entrevistada):Eu me tornei 

professora pesquisadora a partir do movimento negro, e isso tem uma diferença de 

perspectiva, pois eu sou professora antes da lei, eu trabalho com essas questões. 

Beatrice Rossotti (BR_Entrevistadora): Lembro que você falou em sala que 

alguns e algumas alunasjá falaram em sala: Mas professora você vai falar de questões de 

negros de novo?   

JSR:Eu trabalho dependendo da escola. Entrei na educação básica, em 2000, no 

Colégio Estadual Mendes de Moraes, e lá eu fiz junto com uma professora de língua 

Portuguesa, um Projeto chamado “Tá tudo dominado”, (Música famosa dos anos 2000, 

composta pela empresa musical Furacão 2000). A proposta era pensar protagonismo 

juvenil a partir da inserção social deles e pensar como a gente pode educar a partir 

dessas referências que eles trazem. E foi muito interessante, pois eles me levaram no 

baile funk do Dendê, e eles perguntavam: Mas professora você vai no baile funk? Eu 

disse que ia, mas que só precisava que me buscassem pois era um território novo para 

mim. E eles ficaram encantados.  Parece que a cultura desses meninos não é a cultura 

que a escola tem que trabalhar. E a gente fez um trabalho muito incrível pois a minha 

inserção na escola era buscar articular o que a academia está produzindo com o que a 

escola produz para criar um diálogo.  

E é diferente do conceito que muitos acadêmicos gostam, a transposição, eu 

odeio essa ideia pois a escola produz saberes. E quando você pensa, a educação para as 

relações raciais não foi a academia que produziu o conhecimento para a escola, a 

academia entra a partir de uma demanda que vem da escola e vem da militância, e vem 

da lei. Porque aí vem com verba. Daí a academia produz teoricamente, mas não sabe, 

                                              
25A transcrição da entrevista acima contou com o recorte de alguns trechos de cunho 

pessoal durante que ocorreram ao longo do diálogo. A escolha de omissão destas ficou 

por minha conta, enquanto entrevistadora e pesquisadora. 
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com as relações que você estabelece na escola, mudar as referências. Então, a minha 

perspectiva na escola era como é que o ensino de história fazendo diálogo sentido para 

esses meninos? Até para não ficar naquela coisa: Ah, mas você só fala disso.  

Eu sai de uma escola federal que eu lecionava (Chamaremos de Escola 1), e fui 

chamada para assumir uma escola técnica, também federal (Escola 2).  

BR: Aonde você está até hoje? 

Sim, aonde estou até hoje, nessa Escola 2 mas também aposentada na outra. Na 

minha experiencia na primeira Escola 1, o que eu estava fazendo era muito novo, era 

muito o do tatear. Porque, o que eu percebi; eu dava aula a anoite, e os textos didáticos 

do ensino médio não dialogavam com aqueles meninos. Eu não me sentia representada, 

porque na verdade eu fui fazer história para entender as relações raciais no Brasil.  

BR: Então você já foi para a graduação com esse olhar direcionado? 

JSR: Sim, eu já fui com esse olhar. E aí, eu fiz a UFF (Universidade Federal 

Fluminense) e lá, eu não tive uma aula que me falasse especificamente de um conteúdo 

sobre História da África integrando com a brasileira. Agora olhando assim, com uma 

certa distância, eu percebo que a UFF me ensinou a ser professora, pesquisadora das 

minhas práticas. Me deu essa segurança e aí nesse sentido, me deu ferramentas de 

inventar, de transgredir. E aí, assim o que eu posso falar mais sobre a minha prática. 

Pago um preço muito alto, porque para você fazer isso o ideal é que você tenha outras 

pessoas que queiram fazer isso. Lá na Escola 1, eu encontrei duas professoras, uma de 

artes e uma de língua portuguesa e a gente fez trabalhos maravilhosos: de exposição. 

Era respeitado pela direção; aí numa feira da cultura a gente fez cartazes maravilhosos. 

Os alunos do EJA também me questionavam porque a aula deles tinha livros de 

oitavo e novo ano do ensino médio e achavam que eu os estava inferiorizando. Mas eu 

respondia: Não gente, eu uso esse livro por conta da linguagem. Agora, a linguagem 

também mostrava para eles eu o livro de ensino médio e ensino fundamental, a 

linguagem é a mesma. E aí tive que enfrentar esses conflitos, né.  

Como você prepara um material que seja libertário e que faça sentido para os 

meninos? Eu acho que essa pergunta eu não consegui responder. E vou te falar, nem eu 

nem ninguém.  Tem dias que as aulas são maravilhosas e tem dias que não. 
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BR: A própria HOOKS, fala em seu livro, ensinando a transgredir, que tem 

experiências de que os alunos e alunas acham que as práticas dela são diferentes, que 

busca participação, (JSR: que aquilo não é aula), como uma espécie de descaso mesmo. 

Você sente isso nas suas aulas? 

JSR: O que tem acontecido comigo é o seguinte: Quando dou uma aula com o 

conteúdo tradicional, depois em cima daquele conteúdo dialogo, faz sentido para eles. 

Quando sai da Escola 1, anos depois, eu encontrava com os meus alunos e eles me 

reconheciam. Então, o que e fará sentido para eles são os encontros que eles vão ter. A 

escola ainda trabalha naquele modelo que é o estudante que tem que fazer as 

interligações. Mascom o curto tempo escolar a gente não consegue, fazer essas 

interligações.  

Porque, se a gente trabalhar com os valores civilizatórios afro-brasileiros, você precisa 

de tempo, e o tempo da escola é um tempo disciplinar. Você não tem esse tempo. Por 

isso é fundamental, um projeto transdisciplinar. Porque aí você consegue ampliar esse 

tempo, transgredir o tempo da grade, porque você amplia, e dá sentido aos estudantes. 

Por isso muitos projetos de EJA funcionam bacana. Porque o professor tem três horas 

para desenvolver um trabalho com o menino. 

Porque se você só tem meia hora ou 45 minutos para desenvolver um trabalho, 

eu sinto muito, não vai dá sentido. Hoje eu acho um dilema para a implementação da 

lei, um dilema para trabalhar com essas relações, porque trabalhar com essas relações é 

você repensar a organização escolar. E eu posso dizer isso para você tranquilamente, a 

partir de algumas experiências, fora da grade escolar. Por isso eu trabalhei e amo 

trabalhar com projetos.  

No projeto “Tá Tudo Dominado”, o que eu fazia em sala de aula, ele dialogava 

com momentos em que na escola, a gente negociava tempo. Daí ampliava com os 

meninos, para dialogar com a produção da universidade, ou a produção da cidade, né. A 

gente via filmes, íamos ao teatro, aproveitávamos o que a cidade produz.Também o que 

a academia, os espaços formais de educação produzem de conhecimento. E isso para os 

meninos era fantástico. Sair da Ilha do Governador né, porque essa Escola 1 é na 

Freguesia, a gente ia de ónibus para a tijuca, assistimos um espetáculo de dança, com 

um coreografo que era de São Paulo e fazia um trabalho com a Maré, e para os meninos, 
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de repente, o funk sendo uma das formas de dança, foi fantástico, eles experimentaram 

conhecer outros espaços.  

Mas assim, deu certo esse projeto porque a gente tinha minimamente um 

coletivo, daí eu sai dessa Escola 1, fui para Niterói, lá também em uma escola de ensino 

fundamental, e essa coisa de você dialogar com o que tem da grade, do cotidiano, e com 

debates mais atuais, sempre nessa perspectiva de você casar o que está na sala de aula, 

de conservador a esse novo. Agora, isso exige do professor uma capacidade muito 

grande de improviso. Das questões aparecerem em sala de aula e eu na hora ter que 

resolver. Eu me lembro da escola de ensino fundamentalque eu estava dando reforma e 

contrarreforma e eu pedi para os meninos, num dado momento, pensarem nos elementos 

das religiosidades afro-brasileiras. E sabe o que aconteceu? Eles se negaram. E aí foi 

mãe dizendo que eu estava ensinando Macumba, enfim, todos os preconceitos. Daí o 

que eu fiz: deixei eles se manifestarem, os pais né. Ai numa reunião de responsáveis eu 

falei: Gente, quando eu falo de (Aí fui na História tradicional), reforma e 

contrarreforma, eu estou falando de religiosidade ocidental, e não vem um pai e uma 

mãe aqui dizer que eu estou tentando doutrinar filho. Assim, eu estou a muito tempo 

tentando entender o racismo, se eu soubesse que falar de religião, de raça ia produzir o 

debate eu tinha pensado isso a muito tempo.  

E naquele ano, eles (os alunos) acharam um pai de santo, um religioso estudioso 

de religiosidades afro-brasileiras e levaram para a sala. Um trabalho maravilhoso nos 

corredores da escola. Até hoje esses alunos entram em contato comigo. Muitos foram 

fazer ciências sociais e aí lembram desse momento, um momento de não fugir do 

embate. E mais do que isso, você também aproveitar o que os meninos, estão fazendo, 

falando e dialogar com eles. Eu acho que esse também é um ponto.  

  A escola não tem diálogo, muitas das vezes eu vejo isso. Muita gente acha que 

implementar a Lei é criar uma disciplina. Não é. Do meu ponto de vista, é você mudar, 

introduzir, outros valores. Por isso a questão da epistemologia é tão importante, porque 

a nossa história é iluminista. E muitas das vezes a gente age com as perspectivas da 

cultura negra de uma forma iluminista. E não é. Então você pode pegar esses conteúdos 

tradicionais e mudar a forma de você trabalhar.  

O que eu faço na minha prática, que hoje eu entendo que dá certo. É muita coisa 

de texto e produção coletiva. Hoje, por exemplo estou muito feliz pois ontem,  fiz um 
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trabalho com os meninos que eu peguei vários livros, dei iluminismo para eles, e falei: 

agora vocês vão se transformar em iluministas, vocês vão olhar para a realidade de 

vocês hoje e vão ver questões, mostra-las aqui para a gente, oferecer soluções ou não, 

mas pelo menos dialogar com que vocês estão vendo. Eles não fizeram isso. Não 

conseguiram, ficaram com vergonha. 

BR: você acha que, como a Hooks fala, quando propomos estratégias em sala de 

aula que vão contra o normatizo, quando transgredimos, ela fala que muitas vezes 

precisamos explicar de uma melhor forma, pois os alunos não sabem lidar, talvez, com 

essa liberdade, pode ser isso?  

JSR: eu acho que depende de como você interage e quem está oferecendo. A 

professora negra jáestá em um lugar, que mesmo que o menino não tenha consciência 

disso, ela está no lugar de transgressão E você como professor e professora não 

percebeu que existe essa questão, então você está deixando de levar em conta uma 

variável. Por que o acontece, se você tem uma professora branca que faz a discussão 

sobre elações raciais ela vai ser mais aceita do que a professora negra.Isso é um dado.Eu 

acho que talvez antes de você entra nessa área para discussão, primeiro você 

precisacriar empatia.E como que você cria empatia? Observando!Percebendo o universo 

cultural dos estudantes, dialogando com a partir desse universo deles. 

E isso o tempo da escola as vezes inibe. Eu acho que uma prática para os valores 

civilizatórios afro-brasileiros precisa ser ponte entre o conteúdo consagrado e outros 

conteúdos, buscar dentro desse conteúdo consagrado as brechas para você introduziro 

que não está dito, eu vejo que essa é a transgressão.  Ela é por aí, não é você tirar o que 

já tem e introduzir um novo.  

Trabalhar com projeto, pela minha experiência, em escolas que você não tem 

problema de ler, escrever e contar é mais tranquilo do que escolas que você tem 

problemas no ler, escrever e contar. Então, quando você entra com uma proposta 

transgressora você tem que correr o risco. Não dá certo hoje nem quem é tradicional e 

nem quem e transgressor demais. Eu acho que hoje você tem que buscar o diálogo. 

Esse diálogo e a construção de conteúdo, das possibilidades, você tem que 

construir na prática porque não está dado. É confuso, desgastante. Mas você só 

consegue construir um trabalho, ou se você se desdobra, quando está sozinha - se não dá 

conta, tem que aprender a saber dos seus limites - ou você tem que está em articulação 
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com os outros. Eu me acho, por exemplo, uma professora doidinha, porque eu aprendi, 

que nessa coisa de trabalhar comafeto, é muito intenso. E aí, os meninos precisam de 

algo mais concreto. Daí hoje, o que eu busco fazer, trabalhar com pessoas que são o 

oposto de mim. Porque aí eles vão poder ter o choque de realidade. A fala de aula pode 

ser assim também, ou do outro jeito (referindo-se ao seu estilo de aula e o do/da 

convidada que ela chama de modo mais formal). Em algum momento faz sentido, 

porque tem o afeto (Ao se referir à sua aula). Eu já tive muitos problemas com esse jeito 

de ser, de trabalhar. Porque parecia que eu não estava fazendo nada, não estava 

construindo nada. Hoje, eu sinto que construí um legado. Quando eu vejo hoje que os 

estudantes me procuram. 

BR: Esse tema de práticas educacionais é muito interessante para mim. Porque 

assim como a Azoilda, Xavier e outras mulheres, hoje são mártires, para mim, do tipo: 

Caramba, é isso que eu quero, isso que eu almejo em sala de aula. E é interessante 

pensar que você já teve essas dúvidas, a mesma que temos, a sensação é que a gente não 

constrói nada, porque a universidade faz a gente se tornar um transmissor de 

conhecimento somente.  

JSR: O ensino de história é um ensino muito ruim, é um curso acadêmico, por 

alguém que acha que ensinar as crianças a refletirem sobre a sua própria história e 

questões do mundo é uma coisa menor. Hoje, para mim, o ensino de história das 

crianças tem que partir da realidade delas.  Não é somente ficar na realidade delas, mas 

tentar diálogos possíveis e isso não é fácil. 

Eu já trabalhei com o sexto ano. E eu não sabia nada de Roma, de Grécia. Não 

sabia como fazer isso, trabalhava numa escola extremamente tradicional. Aí eu pensei: 

Verei na escola, quem sabe e vou trocar. Eles (professores e professoras dessa escola) 

tinham uma dinâmica de pesquisa. Daí o que tinha de concreto, o que as pessoas 

achavam importante dar em sala, que tinha nos objetivos da disciplina, eu trazia alguém 

que era bom, para fazer com eles. Aí eu tive uma experiência fantástica. 

Criança gosta de gincana, então montei uma Gincana a partir do Texto Eram 

os Gregos macumbeiros? E aí para trabalhar a Grécia eu fui procurar um professor da 

UFRJ.  

E ele foi fazer um passeio com as crianças mostrando que tem que grego e romano tinha 

nos edifícios do centro da cidade. Isso a partir de um questionamento de um menino do 

sexto ano. A pergunta foi, O que é oriente e oque é ocidente? Porque a nossa cultura é 
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ocidental. E isso me obrigou a refletir. A cultura ocidental porque nós fomos forjados, 

com a vinda da família real, esses caras entubaram na gente, essa perspectiva, mas a 

gente pode transgredir.  

Na gincanaeles tiveram muitas tarefas: ver os mitos africanos, os mitos gregos, 

comparar. Mas na hora da apresentação, o que eles escolheram o que iam apresentar, aí 

você percebe como a escola funciona. A grande maioria trouxe novamente o que é 

massificado, os mitos gregos. E o que eu percebi disso? Não importa, em algum 

momento dessa trajetória cultura e educativa deles, aquilo que a gente fez ali será 

apreendido, então eu tenho que me desapegar. Parar de querer que faça sentido naquela 

hora. Para isso eu tereique pensar em outra forma de avaliação. Porque a escola também 

trabalha com um modelo de avaliação que você tem que se apropriar do conteúdo 

imediatamente. E não tem, é esse que tem que se fique. E aí eu trago o Paulo Freire, 

você aprende a vida toda. 

BR: A escola tem essa necessidade das avaliações. E dependendo da série que 

trabalhamos, principalmente primeiro,segundo e terceiro ano do ensino médio, você tem 

um objetivo que é o vestibular. E as vezes até mesmo, alunos e alunas passam a cobrar 

esses “conteudismo”. Querem saber para passar no vestibular, então como é isso para 

você? 

JSR:  Eu dei aula para um segundo ano, aí eles ficavam o tempo todo com 

isso. Aí eu fazia o seguinte: uma semana olhava o livro, as questões e na outra semana 

eu olhava e transgredia.Usava o seguinte argumento:está bem, o vestibular tá aí e o 

conteúdo, mas se eu te der mecanismos para você fazer a pesquisa?Você pode pesquisar 

o conteúdo, que está tudo lá. Eu tenho que te ensinar a pensar.  

A escola do século 21 não pode ser somente uma escola conteudista, ela tem 

que ser uma escola que te ensine a pensar. E isso ela não faz. Então, talvez a gente ser 

transgressora, é a gente pensar que conteúdos permitam aos meninos a reflexão. E aí 

bote ele para pesquisar e trazer as questões. Isso dá muito mais trabalho. E isso quando 

a gente não tem recurso, em uma escola sucateada é ainda mais difícil. Por isso você 

tem que trabalhar em parceria.  

Porque quando a gente está na escola,estamos com um sujeito que ainda está 

em formação. E esse sujeito a gente precisa conhecer e reconhecer. E aí que conteúdo 

vamos usar para isso? Eu tenho aprendido bem assim. A escola tem que ensinar, o 

menino quando entra na escola, ele não aprende o que é caracterizar. A escola trabalha 
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com modelos que parece que eles têm que vir prontos. Porque a família que a escola 

valoriza não são as famílias com cultura diferente dessa cultura escolar valorizada.  

Você acaba responsabilizando o sujeito porque não ter o que a escola 

valoriza.Nos últimos anos eu trabalho com a EJA.  E a coisa que é muito importante é 

capital cultural, capital social, capital económica e capital intelectual. Eu pego os 4 

conceitos e vou trabalhando com os meninos, para eles pensarem oqueé isso. E falo para 

eles se dividirem em quatro grupos e aí conforme a gente vai trabalhando eu falo que 

eles precisam identificar quais desses capitais estamos trabalhando para aumentar, já 

que a gente vive na sociedade capitalista. 

Aí é muito legal, pois o mínimo que eles compreendem faz sentido. Mas isso 

dá um trabalho, sabe. Porque eu tenho que inventar material didático.Eu tenho que fazer 

as transposições todas, e aí eles acham que não é aula de história e eu tenho que falar: 

História é tudo.É aula de História sim porque tem Filosofia, tem matemática e a gente 

tem que fazer essas ligações, até você encontrar um jeito que ele possa ler o livro e ele 

vai compreender as relações. 

Mas tem algumas coisas que tem que ser prática, pé no chão.  Eu não abro 

mão de ensinar a fazer os cálculos matemáticos por saber da data, século, se situar no 

tempo e no espaço.Aí é o básico do meu curso. Porque isso vai dar para ele o chão. Isso 

são coisas que a gente vai aprendendo com a experiência. Valor da experiência é ver 

sentido no que você faz. Pois se faz sentido para você, o guri vai perceber o profissional 

e as vezes eu acho que na escola a gente se aliena do nosso conhecimento e reproduz 

um conhecimento que para a gente não faz sentido. Achoque hoje o novo é a gente se 

buscar nessa relação de ensino e aprendizado.  Essa relação dialógica. Se você consegue 

fazer isso,o ideal é que você planeje cada detalhe e vá aprendendo e mudando no meio 

do caminho. Mas com a nossa vida corrida, não conseguimos fazer isso. O que eu 

procuro fazer, no primeiro dia de aula é que eu preciso saber que público que eu tenho e 

depois pensar o seguinte: o que eu quero com essa gente, o que eu quero e posso, dentro 

da minha limitação, contribuir para que com uma aula ele saia diferente de quando 

entrou. Hoje eu entendo que é provocando ele. Provocando nele a mudança e está forte 

porque vem a reação. E aí, que eu acolha o que ele está me dizendo e que o leve a 

pensar.  

Pois para fazer sentido e eu me proteger das minhas transgressões, eu 

estabeleci nas minhas aulas, nos primeiros anos, o diário de bordo. Então cada aula um 

aluno ou aluna tinha que escrever o que acontecia na aula. O que estava 
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acontecendo(um caderno para a turma toda). No início de cada aula alguém tinha que 

ler o que aconteceu antes. Como estratégia eu falava para eles: olha só, a gente tem que 

ser generoso e generosa porque o historiador é um observador. Ele tem que ser 

generoso/generosa com aquele colega que está dormindo, que está com problemas e 

mais do que isso, com a professora. Porque quando um pai e mãe vem e diz que a 

professora não fez nada, que só fala de coisa sem conteúdo, o caderno está aqui como 

registro.  

E aí quando você ler o que cada um escreveu, você consegue dá atenção para 

aquele menino, que é uma atenção técnica.  

BR: Você continua com essas práticas dos cadernos?  

JSR: Hoje, como eu trabalho com o EJA e o tempo diminuiu mais ainda, eu 

até tentei, mas com eles não funcionou. Então o que eu faço com eles é a prática de 

leituras criativas. 

(Nesse momento a Professora nos explica a dinâmica delevar livros com os 

temas que vai trabalhar em sala, na avaliação.  Ela abre os livros, numa roda de 

conversa, os alunos e alunas escolhem um dos livros, abrem numa página, leem um 

texto para o grupo, e a partir do que ficou neles, produzirem uma reflexão. Professora 

Ribeiro afirma que saíram coisas muito boas e que ela quer produzir um artigo com o 

que os meninos produziram). 

Na sala eu trago alguém que faz o meu oposto para ele (alunos e alunas) 

perceber que existe uma diversidade de possibilidades de modos de falar sobre o mesmo 

tema.  

BR: E como funciona essa questão de trabalhar com os opostos? 

JSR: Por exemplo, quando eu não tenho alguém apra levar para fazer isso, eu 

pego um texto didático. Se quero falar sobre industrialização, eu vou pegar o texto do 

livro didático sobre industrialização, vou pedir para eles e elas pensarem o processo da 

indústria. Eu pego conceitos dos teóricos mais importantes e tento trazer para o 

cotidiano deles, as vezes eu consigo as vezes não consigo. Eu lembro que quando fui 

falar de industrialização e eles tendo que produzir um texto sobre industrialização, entre 

esses textos, essas produções coletivas, saiam coisas ruins, mas saiam coisas 

maravilhosas e depois para discutir os textos que eles produziram eu chamava alguém 

que era bem cabeça do esquema do livro didático, domina os conceitos que eu não 

domino.    
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BR: E algum momento você trouxe uma pessoa que fizesse de outro jeito e 

eles/elas te cobraram fazer de outro jeito?   

JSR: Sim.Daí eu dialogo. E falo: eu não faço daquele jeito porque eu não sei 

fazer, agora vocês podem pegar o conteúdo e me ensinar, porque eu também estou aqui 

para aprender. Isso foram as práticas que eu vivenciei, o que eu aprendi. Eu fazia várias 

coisas, tipo bingo teste, eu botava para quebrar,também coisas em roda, e eles falavam: 

lá vem a roda. E eu respondia: Na roda eu vejo quem está ao meu lado, a minha frente. 

Podem até falar: ahhhJanete isso é bobeira. Eu sei que não é, agora eu alio tudo isso a 

idas a teatro e a cinemas, porque a cidade é um espaço educativo. 

BR: Você faz essas saídas das escolas normalmente? Porque tem a questão da 

idade, não é um problema? E no caso do EJA? 

JSR: O pessoal do EJA não vai porque os caras já estão numa outra expectativa, 

mas com os pequenininhos tenho todo o apoio da escola, porque fui conquistando esse 

espaço. Por isso que você tem que trabalhar sempre no coletivo. Na década de 90 eu 

trabalhava em Niterói, e pegava ônibus e barca e íamos para o centro da cidade, hoje eu 

já não teria mais coragem de fazer isso, e você já não consegue as gratuidades de 

passagens, isso é uma opressão. 

BR: Uma realidade limitante. Hoje o aluno quer sair para fazer quaisquer coisas 

pode não ter dinheiro para voltar para casa e os ônibus não param.  

JSR: Hoje é necessário que a gente reinvente estratégias, porque elas não estão 

dadas e a transgressão está nisso de você olhar a realidade. Cada escola é uma escola e 

você cria em cada uma um oásis. Uma coisa que eu busco fazer é estar em rede, buscar 

rede de acolhimento,  quando você não consegui dentro da escola, tem que buscar fora, 

para que aquele ambiente não te oprima, assim  hoje eu só estou trabalhando numa 

escola de EJA e como o tempo é muito curto, a gente tem um projeto “sempre às 

quartas”  aquele dia que tenho 3/2 horas para trabalhar com eles. Eu vejo questões do 

cotidiano que eu acho importante para eles trabalharem e esse ano a gente 

discutiu:propina, indicadores sociais, reforma da previdência, durante a greve da escola 

2.O que eu queria fazer, não deu certo e cada dia era um improviso e ai eu tinha essas 

cartas na manga, eu tinha o que era concreto e ao longo do ano foi se consolidando, por 

isso eu acho que a gente tem que estar sempre em formação econstruir o projeto não é 

como está na academia e ter uma ementa, o tempo é diferente. 
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As dinâmicas são diferentes, eu sinto assim, é como se a escola tivesse uma 

voracidade maior que a universidade. Na universidade já está dado, o professor 

transmitindo o que ele sabe e você tá disposta a pegar aquele crédito e acabou. Na 

escola não, na escola tem a perspectiva de formação de sujeitos livres, independentes e 

fortes e muitas vezes o sujeito não quer estar na escola, A escola negligencia o sujeito 

de uma maneira que ele também não quer estar ali, é praticamente uma prisão. Quando 

você faz isso, contribui para o sujeito. Os movimentos de ocupação mostraram isso; os 

meninos também não aguentam mais.    

A gente observa pouco os sujeitos da escola porque a gente já leva pronto o que 

a gente quer fazer, e eu acho que aí entra o conflito que você falou, de ter um maior 

jogo de cintura quando sofre uma transgressão.É um jogo de cintura que só a vida 

prepara e você está lidando com aquilo, dependendo do público que você trabalha, da 

idade, vai surgir aquelas aprovações.Eu fico pensando hoje, que quando a gente olha 

para a sala de aula, tenho que saber:Primeiro, o que o Estado espera daquele sujeito? O 

que você espera daquele sujeito?  O que aquele sujeito espera de si mesmo e espera de 

você? E aí, dentro dessa teia, você vai construindo o conhecimento com os sujeitos 

todos e espera que isso faça sentido. 

Uma boa aula de história faz com que o estudante que está ali se perceba um ser 

com luz, porque a definição da nomenclatura aluno é ausência de luz, mas se ele se 

percebe construindo conhecimento é outra coisa. E esse conhecimento tem que estar em 

diálogo com conhecimento produzido por outro sujeito. 

Não tem oque é mais importante. Se o conhecimento do passado é mais 

importante do que o conhecimento do futuro, ou do presente. Eu acho que não. Agora 

colocar esses conhecimentos em diálogo e fazer ele saber que o olhar que ele lança para 

o passado pode ou não fazer sentido para ele. Se não fizer, fica o negócio da cultura 

geral, para poder conversar, ir ao museu, e sei lá o que. Esse exercício a academia não 

ensina para a gente.  Porque a academia está preocupada com conhecimento que é para 

uma determinada realidade, que ela julga que é a realidade padrão, daí a crítica ao 

eurocentrismo. Ela não põe um diálogo.  

Eu me lembro que uma vez, querendo trabalhar com o século XVIII, eu dividi a 

turma em continentes e aí eles tiveram que pensar: tá bom, enquanto lá na Europa estava 

essa coisa das ideias iluministas, o que estava acontecendo no Brasil, oque estava 
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acontecendo em Angolae aí eles começaram a perceber, que são tempos diferentes, e eu 

trabalhei com um conceito caro pro ensino de História. E com isso eu fui aprendendo 

também né.  

Hoje eu vou te falar uma coisa eu estou perdida diante de tanta violência. O que 

é um currículo transgressor hoje eu fico na dúvida. Para mim, Janete, está na literatura, 

no diálogo, então eu acho hoje que a gente tem que ter muita literatura na sala de aula 

para eles se perceberem e terem empatia uns com os outros. 

 

BR: Você acha que essa questão da empatia tem diminuído? 

 

JSR: Tem!Eu acho que a galera não lembra que empatia não se compra no 

mercado. E isso se for pensar na ideia da questão racial mesmo, porque hoje o dialogo 

tem muitas vezes o empoderamento e conhecimento da negritude,masa gente que se 

constrói na bolha académica.  

Uma ex aluna me procurou porque ela tinha que escrever porque ela se 

considerava negra e eu li o texto dela que dizia que meu pai é negro e minha mãe 

branca. Eu fui olhar a foto dela e ela é uma mulher negra, mas ela não sabia o porquê. 

Eu fui conversar com o pessoal e o discurso da galera é um discurso académico e a 

maioria de nós não sabe como construir uma autoestima, porque eu acho que para você 

dizer que é negro, branco seja lá o que for, você tem que olhar no espelho e gostar do 

que está vendo e você não tem representatividade em todos os espaços.Então eu acho 

que hoje a empatia é você mostrar para o sujeito que somos todos humanos que o belo é 

diverso. E como é que você faz isso?  

Eu lembro muito de uma professora lá da UFF que ela dizia o seguinte:Na 

História do brasil nem o afro-centrismo nem o eurocentrismo venceram.Então, eu por 

exemplo, sou uma professora do diálogo. Então, eu acho que hoje você precisa focar 

essas histórias todas em dialogo e saber sim que é disputa, é disputa de narrativa, é 

disputa de perspectiva e que não tem conhecimento único. O perigo da história única, 

dependendo de onde vocêestá olhando, a história é diferente. E como é que a gente traz 

isso lá da introdução da história para você pensar os conteúdos mais diversos se a gente 

tem uma formação que parece que só determinados autores são os legítimos para 

falarem sobre aquela determinada situação. Na escola faz sentido ter um professor 
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negro, aí tem a representatividade visual, mas você tem que ter diversidade de olhares 

porque as vezes a experiencia é importante. 

É interessante porque assim, por exemplo, mesmo você professora de dialogo 

esse falar trazer à tona né. Não marginalizar sujeitos, mas sim produzindo no cotidiano. 

Isso causa estranhamento, porque eu acho que tem muito a ver com essa questão de 

estranhamento da população negra para além da escravidão. E poderia ser um momento 

de não sei, de identificação para você se entender quanto negro, se identificar, você tem 

que ter essa empatia, se auto declarar, mas não só por uma foto, mas sentir isso, o tal de 

tornar-se negro. 

E assim eu acho que você se torna quando você olha para sua própria história, 

que retratos são esses? Porque as famílias eurocentradas sabem, a elite sabe. Não tem 

dúvida. 

E se protege o tempo todo e a academia trabalha nessa perspectiva, ai a vaidade 

académica mais separa do que une, traz a competição para um nível que é um absurdo, 

aí precisa do estudante para respaldar o que aquele cara considera como verdade porque 

ele precisa de grana e não sei o que… aí os caras só olham para escola porque ela é 

referência de grana. Olha, é muito cruel, sabia? 

BR:É muito interessante porque você é de outra geração e eu ouço as mesas 

coisas dentro da minha formação. Eu tenho amigas minhas e uma em especial que me 

marcou muito, porque ela ia para aula de psicologia da educação e ela, com outras 

amigas, achavam aquilo como se fosse um lixo, horroroso, aquela coisa; 

menosprezando mesmo e ela falou que o orientador dela falou que ela não deveria estar 

perdendo tempo fazendo isso. E aí eu lembro que eu pensei: poxa, mas a gente ganha 

dinheiro trabalhando. Eu não tinha essa noção, mas agora, era uma outra proposta, mas 

a área de educação também é um jeito de ganhar dinheiro.  

JSR: Está bem, você é pesquisadora e tudo isso, mas está interagindo? Não tem 

isso de ser neutro, você olha por um determinado ponto de vista e a escola é um ponto 

de vista importante porque o conhecimento que você está produzindo tem que 

dialogar. A gente produz para quem? 

Agora eu acho que a gente quanto professor/professora precisa conhecer a 

estrutura política que você tem.Como é que se diz conhecer a escola, onde você está, 

conhecer a disciplina que você vai trabalhar.Porque as vezes o conhecimento que a 

gente tem da academia ele é fragmentado e aí a gente fica mesmo insegura porque não 
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sabe o que fazer porque a academia não ensina a gente a ser professora e a gente 

aprende na prática.Eles acham que ensinam a gente a pesquisar, mas nem isso…  

Mas eu acho que está mudando isso, porque tem muitas redes de acolhimento de 

afeto.Eu acho que talvez seja que o perfil das universidades está mudando e está com 

pessoas que não existiam dentro da universidade e hoje existem com outras vivências e 

estão cobrando esses professores e professoras por isso que eu penso a relação disso na 

escola. E será que como isso está acontecendo na escola, essa mudança, 

empoderamento, manifestação? E tomar cuidado para que as práticas em sala de aula 

não sejam feitas de forma solitária. A ideia da necessidade de redes. 

Eu acho que o tempo todo a gente aprender a lidar com a própria subjetividade 

aprender a lidar com o tipo de profissional que a gente quer ser, então acho que é que 

tipo de profissional a gente é e ai a gente só aprende isso comparando e conversando 

sobre o que a gente faz e por isso que escrevivência é tão importante e assim, 

escrevendo de forma honesta que também tem gente que se apropria das referências e aí 

tem um discurso maravilhoso mas não tem pratica. Então não adianta você dominar a 

história da África, a história de não sei o que é blábláblá. Se você não tem empatia, se 

aquilo faz sentido só cabeça, não é o corpo inteiro e talvez a gente tenha que educar os 

sentidos para perceber também quando que vocêestá sendo enganado/ enganada. 

BR: É muito interessante você falar sobre essa questão de afetividade, porque 

você entra na universidade nessa ideia de pensar relações étnico raciais e como é que 

você escolheu o curo de História? 

JSR: A história entrou na minha vida porque na verdade meu primeiro 

vestibular foi para matemática. Sofri uma serie de opressões na matemática,não 

consegui entender porque era uma estudante pobre na minha turma, a única que vinha 

de escola estadual e no primeiro dia de aula eu fui discriminada por uma professora que 

disse que ia nivelar pelo alto. Hoje, olhando para trás eu percebo o seguinte: eu fiz o 

mesmo vestibular que aquelas pessoas que estavam ali, porque ela achou que eu não 

tinha capacidade? Se eu passei no mesmo vestibular e numa época que não tinha 

questão de cota. Naquele momento ela foi racista porque ela me julgou pela cor da pele. 

Ela fez uma associação de dizer que todo negro é assim, é assado. Se fosse hoje, com 

conhecimento que a gente desenvolveu hoje eu teria problematizado com ela, mas 

naquele momento ela me oprimiu. Então assim, é isso que eu quero na escola? É essa 

relação de poder que eu quero? Eu não quero essa relação, então eu fui aprendendo ao 

longo da minha vida académica como é que você constrói relações diferentes dessas. 
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Outra forma de conhecer e de estar no mundo outra forma de diálogo. Porque essa, essa 

é muito opressora. Então acho que hoje a gente estudar valores afro e indígenas e a 

gente perceber que é possível construir vidas com outros valores porque esses valores 

que a gente valoriza na escola são valores que destroem e aí você vai entender de 

repente as chuvas das últimas quinta-feira (Professora faz alusão ao fenômeno natural 

de intensidade que ocorreu na semana anterior à nossa entrevista) porque você botou um 

valor técnico em cima de um valor natural e acho que pudesse dominar? E aí não 

controla porque é ganância ou é isso ou aquilo. Como é que você faz para construir uma 

sociedade que esses valores da destruição não sejam os ensinados, mas que você possa 

ensinar outras coisas? Nossa, casa muito com Azoilda.Me encantaram muito, eu não 

tinha contato antes e essa questão da energia vital e da corporeidade todos os nossos 

valores a ruptura das hierarquias da comunidade escolar. Eu li textos que falam até que 

ponto os professores estão dispostos a quebrar essa hierarquia porque esse é o 

movimento de sair da nossa zona de conforto. Vocêestá ali para salvar a criança, botar 

luz na criança. 

E eu vou te dizer mais. Você não sai da zona de conforto porque sair dessa zona 

é entrar na crise é você entrar no conflito e a gente foi educado para dizer que conflito é 

um coisa ruim que não leva a nada. A gente tem que ser passivo, não parece que 

introduzir o que a “Zó” (apelido carinhoso referente à intelectual Trindade) sentia é 

você desconstruir o que te formou e você se perceber um ser em construção e isso é 

difícil né? 

 Porque com essa fragilidade você não tem garantia de nada. O tesão da Zó pela 

educação e só pensar nisso a levou a não olhar para ela e o corpo dela adoeceu. Porque 

ela acreditava no acesso como possibilidade de articulação para o conhecimento numa 

sociedade que acredita no ódio na competição, na disputa. E aí assim quando a gente vai 

ter outras Azoildas que estejam dispostas a construir a costurar?Somos todas estrelas 

como diz Galeano. Somos todos e todas inteiras. O conhecimento tem que ser com essa 

“intereza” (neologismo para a noção de lidar com o todo). Se eu olho para o outro 

inteiro ou inteira e eu acho que eu sou e tenho que imprimir os meus valores não rola 

né?  

Agora assim, você saber o que fazer me parece que você precisa aprender a se 

observar, se ver sabe? Procurar dentro dessas experimentações espelhos.Por isso você 

tem que ter muitos espelhos. Agora para isso você tem que ter 10 vidas né? (Risos). Ou 

então talvez ter o simples. O que é o simples? O que é a vida? Quais são os passos de 
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dança que tem em todas as culturas. A Zógostava de danças circulares, mitos, porque é 

isso os mitos ajudam a gente a construir saberes então talvez a gente tenha que voltar 

para isso aquela coisa de que o princípio era a roda. Como é que você faz essas rodas 

girarem e girarem numa perspectiva humana mesmo que você olhe para o outro e veja 

humanidade do outro na criança e no adulto, você desperte o brilho no olhar. Isso parece 

doido, piegas, mas é isso.Para um o brilho do olhar é fogo e para o outro vai ser fazer 

sexo (risos). Como você bota tudo isso numa roda e não hierarquiza? Como a gente 

constrói seres humanos, a educação é o lugar de construir humanos. Tem um livro 

maravilhoso da Marinele Freire, filha do Paulo Freire que é educadora e faz um jogo de 

palavras EDUCADOR - EDUCA A DOR. E é isso sabe? Todos nós temos dores que 

são subjetivas, objetivas, dores que não damos conta para dar conta mesmo elas têm que 

estar ali. Como na escola você consegue ver esse sujeito todos e botar esses sujeitos em 

dialogo para construção de alguém que possa saber educar a dor, mas agora já estou 

filosofando demais. 

BR: Eu confesso que fiquei mais impactada quando eu comecei a ler sobre os 

valores civilizatórios e aí em algum momento será que isso é possível realmente, será? 

Porque é uma dúvida que a gente tem. Como você afirma, a universidade não prepara a 

gente pra sala e quando fala da sala de aula fala de um lugar de disputa, mas 

praticamente uma guerra né? O aluno desinteressado, a gente vai ter pouco tempo. 

Antes da gente entrar na sala a gente já está desmotivada.  

JSR: Eu me sinto uma pessoa privilegiada, porque eu trabalhei em espaços em 

que a gente transgrediu isso. Esse projeto do “Tá tudo dominado” e depois a gente fez 

outros projetos, fizemos uma rádio comunitária na escola. Em uma das escolas em que 

trabalhei, a gente vai para o quarto ano de um projeto chamado Saravá. Nesse dia a 

gente transforma a escola num terreiro. Uma escola que é ligada ao ensino militar e tem 

um dia que eles conseguem aprender sobre a diversidade humana dentro da escola.  

BR: Acontece ainda esse projeto SARAVÁ? 

JSR: Acontece.Até ontem eu fui lá. Para uma reunião para gente ver o Sarava 

2018, vai ser dia 11 de maio, esse ano. Um dia a gente sai da grade e transforma a 

escola num terreiro, mas assim e um trabalho que são poucas as pessoas fazendo 

trabalho de formiguinha. De sensibilização dos valores civilizatórios que a Azo fala. Ela 

esteve na escola sabe dialogando, brigando porque ela foi discriminada, mas estava tão 

atenta na hora, ela botou o dedo na ferida, ela estava até doente. Ensinar a gente  ver o 

outro, saber  que uma palavra pode ferir e um projeto pode não ser um projeto inclusive 
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por mais que você acha que ele seja e ai eu acho que na escola de formação em história 

como a gente aprende muito a questão da estrutura você não aprende que essas 

estruturas são feitas assim no cotidiano e ai aprende só a olhar o macro mas não aprende 

a perceber que esse marco e construção humana a escola e um lugar do cotidiano. 

E aí isso é um problema sabe? Hoje eu me lembro que naquele projeto que eu te 

falei “Eram os gregos macumbeiros? Eu levei o Marcos Abrigo para falar com as 

crianças. E aí o que aconteceu: quando ele estava falando da vida dele se colocando, eu 

fiquei assim gente, quem vem de uma referência euro centrada se vê como pessoa, como 

sujeito aí deu a pista sabe? Porque o que acontece, como eu vinha de uma formação em 

que  eu estava entrando na casa do outro, assumindo os valores do outro, eu não aprendi 

a valorizar as referências que eu fazia de ancestralidade, por isso que os valores 

civilizatórios são tão importantes, porque ele te restabelece quem você é e nesse caso, 

independente da cor.Porque ai assim, o que é o racismo para mim hoje… é você não se 

ver não se ver como sujeito de direitos e aí um outro que se vê como sujeito de direitos 

te submete porque você não se vê e ai você nem disputa. Aí quando você consegue se 

perceber como sujeito de direito e o outro está tentando se impor aí você dança né. 

Agora você vai ter que criar mecanismos, não é uma briga sua é uma coisa que é 

estrutural e aí como você constrói coletividade pra perceber esse estrutural se você vive 

numa sociedade diz que tua briga que é MIMI? 

Pois é, você sabe como meus alunos o que eu falo: Está bom, mas a polícia sabe 

que não é (mimi) então vamos ver o que tá acontecendo na sua vida, vamos ver na 

história como construiu isso que não está dado e que não é natural na sua vida, daí ele 

leva um susto. 

A escola é o acesso e aí eu vou lembrar da Cecília Meireles, aos 12 anos eu fui 

apresentada ao poema de Cecilia Meirelles As Meninas, como foi apresentado pra mim 

eu lembro dele até hoje e na peça você vê o seguinte: A dureza dos números. A gente 

tem que humanizar os números os indicadores sociais fazer sentido para os meninos e 

meninas e fazer com que eles e elas, de escola publicas tenham direito de sonhar que 

seus sonhos precisam de realização e acho que isso foi o golpe sabe?  

Quando você vê o exército na rua: o sangue de vocês não cabe porque vocês são 

todos marginalizados, aí você vê as imagens de crianças sendo revistadas e ai a criança 

vai aprendendo que o sonho dela não cabe e sendo revistada que são meninos que tão 

registrando essas crianças em nome de um grupo que se acha dono do poder e da vida 

dos outros. E aí eu acho que hoje a academia não dá conta, a esquerda não deu conta 
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disso, porque olhou para a estrutura macro, não olhou para as pessoas. E aí eu acho que 

hoje mais do que nunca, nós professores e professoras a gente tem uma função 

importante nessa sociedade por isso que desvalorizam tanto a gente,a nossa 

possibilidade é de ver esses sujeitos como capazes de produzir mais amor, mais 

compreensão e mais transformação. Só que essa gente está tão fragilizada e a gente 

também, que eu não sei, algumas vezes eu fico assim sem esperança sabe?Porque não 

está fácil ser professor e professora, não é uma profissão glamorosa, nem um pouco.  

Agora quando você consegue se ver fazendo um trabalho bacana e com outras 

pessoas, ah olha não tem tesão que de conta, porque é muito bom.  Ai nesse ponto eu 

me sinto uma pessoa privilegiada. Eu gosto do que eu estou fazendo, me sinto aprendiz 

eu não sei tudo, não tenho vergonha de dizer para um menino uma menina na escola: 

olha eu não sei agora, a gente pode aprender juntos, vamos lá! E isso cria empatia com 

os meninos e as meninas mesmo quando eles não gostam, criticam, mas tão ali perto de 

mim, e não é relação paternalista porque eu não construí relação de paternalidade mas 

sim de respeito. Porque eles sabem que o que eu estou falando, eu estou falando de 

corpo inteiro, eu não estuo mentindo nem para eles nem para mim. 

Aí é isso uma coisa que eu aprendi com Zó, você sabe quando a aula foi boa 

porque você sai cansada mais sai feliz porque uma boa aula a pessoa não pode entrar do 

jeito que ela saiu e se ela entrou e saiu do mesmo jeito é porque a aula não foi boa nem 

para você, nem para pessoa. E aí quando você sai diferente mais inteiro, mais sei lá o 

que, você sabe que fez um bom trabalho porque as pessoas estão ali, cara isso é uma 

sensação que é indescritível e a escola é um espaço que te dá isso. Faz sentido, sabe? 

Ter uma escola de qualidade para mim é o que faz sentido para os sujeitos que estão ali 

e a sala de aula é um lugar de sentidos. É isso. Falei muito né? 

BR: Não, o suficiente.Foi o suficiente para me deixar “Aí meu deus!!!” 

JSR: E acho que assim, quando você sai do curso de relações raciais e um curso 

que vocêestá buscando sentidos que não existiam antes na sua formação. Agora sim 

esses cursos têm que se articular com outros espaços. 

BR: Sim, a gente é a primeira turma dessa pós-graduação, então temos alguns 

questionamentos práticos. A gente sente algum despreparo até mesmo por parte dos 

professores e professoras, em algumas coisas e alguns/algumas estão abertas, outras 

nem tanto.Porque também e lugar de disputa, lugar de se tornar referência.  
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JSR: Mas enfim, vamos dormir 

BR: Obrigada por me ouvir e falar comigo. 

JSR: Muitas das coisas que faço hoje eu aprendi um pouco com a Giovanna 

(Xavier), a gente tem que aprender a fortalecer o que a gente faz o que a gente faz e 

pensa sendo você fortalece a pratica dos outros e não se fortalece  ai ela me ensinou a 

escrever sobre as minhas praticas a não ter medo de escrever de dizer, de visibilizar e 

isso é legal. Agora hoje meu desafio é sistematizar isso tudo num diálogo com a 

academia. Isso e conflituoso né, são valores completamente diferentes do que estamos 

levados a naturalizar. 

Porque a escrita é solidária mesmo quando você escreva eestá sozinha pois são sujeitos 

que estão te informando e nada é inventivo aí até a própria invenção e uma coisa que é 

coletiva e vem do diálogo. É só botar no papel, mas nada além disso. Porque quando 

você se bota no papel, está vendo a sua escrevivência e ninguém pode escrever por 

você! 

Se eu for dormir agora e pensar na nossa conversa os sentidos que eu vou dar a ela são 

sentidos diferentes que você vai dar a ela, com os sujeitos do seu curso com as aulas que 

você assistiu, a sua experiência e eu por outro lado as referências que eu tenho para 

olhar sobre as minhas práticas.Hoje olha-las como práticas transgressoras, práticas que 

me constituíram e me deixaram de forma que me potencializaram a ficar uma hora e 

meia conversando com você porque eu acredito nelas. Agora essa crença ela não me foi 

dada, ela foi construída em mim pelo que eu li, pelo que eu senti pelo que eu aprendi 

nos erros e nos acertos e hoje o desafio pra uma professora pesquisadora transgressora e 

registrar o que faz e aí assim quando você faz esse registro ele não e um registro 

subjetivo, registro articulado com uma política pública, tudo que eu faço na sala de aula 

não está longe da LDB eu não rasguei as minhas referências teóricas. Não inventei nada, 

eu mudei, até a criatividade vem a partir de uma experiência de olhar o sujeito e olhar o 

sujeito inteiro, acreditar naquele sujeito que eu estou vendo. Porque o dia que eu deixar 

de acreditar eu tenho que mudar de profissão.  

BR: Com certeza.Porque essa construção mesmo dessa ideia de ter um ponto de partida 

é independente de você transgredir ou não de fato. Ter um ponto de partida é muito 

interessante para se apropriar disso e ir contra a atual situação da educação. 
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JSR: Eu me constituo como uma professora articuladora, eu sou boa nisso de improviso 

e de agregar gente. O menino tem direito de conhecer referências culturais da 

renascença se eu não domino eu me articulo com quem domina se eu nunca fui a Itália 

eu vou levar alguém que já foi a Itália aí eu levo isso num filme, num texto ou levo olho 

no olho e ao mesmo tempo eu articulo você ir a Itália com você ir a Maré, ao Cariri, a 

Amazônia. O meu aluno ele me reconhece como uma professora que é do diálogo, que 

olha para ele e respeita a história dele e bota em dialogo a história dele com a do outro 

sujeito. Essa história coletiva são diversas coletividades e ele aprende a respeitar e criar 

empatia consigo mesmo e a gente não pode fugir com a ideia de que o indivíduo é uma 

figura e as coisas são explicadas a partir dele e até isso e histórico  

BR: Tudo é história (risos). Professora, muito obrigada! 

JSR: Vai ser lindo o que você vai escrever. Tem que ser lindo para você porque 

é assim para ser um bom profissional, é você se encontrar no que vocêestá fazendo e o 

outro vai perceber mesmo que não concorde com você. Eu tenho ex alunos que eles 

falam: Janete hoje para mim faz sentido o que vocêestava fazendo mesmo que eu não 

concorde. Eu falo: você acabou de me fazer um elogio. Ele me viu, me respeitou e de 

vez em quando esses meninos e meninas me mandam mensagem de amor nos 

momentos de “bad”, porque sempre tem e essas mensagens chegam e eu me sinto como 

profissional, com essa perspectiva porque quando você me procura está me dizendo que 

o que eu faço te tocou e você quer saber como sou. A dor e a delícia de ser desse jeito e 

o que tem de concreto e o que tem de subjetivo, o que pode te ajudar a encontrar o seu 

caminho, muito lindo.  Um bom descanso e qualquer coisa a gente está por aqui. 
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