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RESUMO 

 
PESSI, Cláudia. Desfile de Moda Afro e a (re)afirmação da identidade dos estudantes 
negros e negras do Liceu Nilo Peçanha, Niterói/RJ. 2018. 39 f. Produto Acadêmico 
Final (Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Sociologia) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, 
Programa de Residência Docente, Rio de Janeiro, 2018. 
 
 
O presente trabalho é uma análise sobre o papel da escola para a formação da identidade 
dos estudantes negros e negras. Busca-se compreender a partir da Mostra de Cultura 
Negra e do Desfile de Moda Afro do Liceu Nilo Peçanha, em Niterói/RJ, projetos 
pedagógicos que trabalham a questão étnico-racial, e como eles cooperam para a 
(re)afirmação da identidade negra dos estudantes. Neste sentido, esse trabalho ressalta a 
importância de tais atividades escolares, onde a contribuição da chamada cultura negra 
para a formação sociocultural seja um dos centros da discussão pedagógica. Não obstante, 
compreende-se o papel dos currículos e da escola na construção de relações étnico-raciais 
desiguais e problemáticas. Entendendo assim, a importância dessas atividades como 
forma dos estudantes assumirem certos protagonismos, porém, fica evidente o caráter 
pontual dessas ações no que diz respeito à superação das desigualdades raciais na 
educação formal. Será analisado de que maneira projetos pedagógicos auxiliam a  
(re)afirmação da identidade negra desses estudantes. Para investigação foi utilizado o 
método qualitativo de análise, seguindo pressupostos básicos de levantamento de dados 
e observação de fatos. A coleta de dados foi feita de maneira assistemática, a partir da 
observação, conversas e registros fotográficos. De maneira sistematizada, foi utilizada 
duas metodologias: um grupo focal com 12 estudantes e entrevistas semi-estruturadas 
com os participantes do desfile. Em sua conclusão, foi possível identificar a relevância 
do projeto de Cultura Negra para a promoção da diversidade racial e para a identificação 
positiva dos estudantes negros com sua própria identidade.  
 
Palavras-chave: Identidade étnica; Projeto pedagógico; Educação antirracista; Escola 
Básica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 O presente trabalho trata-se de uma análise sobre como estudantes negros e negras1 

constroem e (re)afirmam suas identidades nas escolas, a partir de projetos pedagógicos 

que visam debater a questão étnico racial. Tal análise partirá de um projeto desenvolvido 

no Liceu Nilo Peçanha, em Niterói, a Mostra de Cultura Negra e, em especial, a 

participação dos estudantes no Desfile de Moda Afro.2 

O Liceu Nilo Peçanha localiza-se no centro do município de Niterói, região 

metropolitana do estado do Rio de Janeiro. Oferece apenas o Ensino Médio, com turmas 

nos três anos, nas modalidades regular, educação de jovens e adultos e educação especial. 

A unidade escolar possui 207 funcionários e realizou, em 2017, 2226 matrículas.3 

Com 170 anos de existência, o prédio construído para abrigar a escola faz parte 

de um conjunto arquitetônico na Praça da República, compondo a região com outros 

prédios históricos e politicamente importantes, como a Câmara dos Vereadores – situada 

ao lado –, o Palácio da Justiça de Niterói e a Biblioteca Estadual, ambos tombados pelo 

estado. 

Em 2016, a Câmara de Vereadores elaborou um Projeto de Lei que torna o prédio 

Patrimônio Público da cidade.4 Portanto, a escola possui estrutura antiga, conservando 

sua originalidade, inclusive na parte interna. Possui laboratórios de informática, química, 

salas de vídeo e quadra poliesportiva coberta.  

O corpo discente é composto por moradores de diferentes municípios, como 

Niterói, São Gonçalo, Itaboraí, Maricá, entre outros. Por isso, compõe um quadro 

heterogêneo social e economicamente. Em diálogo com os estudantes, as justificativas 

sobre os porquês dos mesmos estudarem no Liceu variam entre desejar ingressar em 

universidades, ou seus responsáveis terem estudado na escola, ou escolha dos 

responsáveis por alguma referência. 

                                            
1 Considero neste trabalho a classificação do IBGE para identificação dos grupos negros. Disponível em 
https://vestibular.uol.com.br/noticias/redacao/2013/05/03/ibge-usa-classificacao-de-cor-preta-grupo-
negro-reune-pretos-e-pardos.htm Acesso em 26 nov. 2018. 
2 Os estudantes tiveram que usar vestimentas que fizessem remissão à influência da cultura negra. 
Disponível em: http://www.revistas.udesc.br/index.php/modapalavra/article/viewFile/7867/5626. Acesso 
em 15 out. 2018. 
3 Dados obtidos no site da Qedu. Disponível em: http://www.qedu.org.br/escola/173625-liceu-nilo-
pecanha/sobre?gclid=Cj0KCQjw9NbdBRCwARIsAPLsnFYSBPNqMHFaFfYBOPSnOh-
6oHE6Xt_S6BJM2uA6qZZtblDxpLS3XUIaAkOfEALw_wcB. Acesso em 04 out. 2018. 
4 Disponível em: http://www.ofluminense.com.br/en/cidades/tombado-liceu-nilo-pe%C3%A7anha-se-
torna-patrim%C3%B4nio-municipal. Acesso em 04 out. 2018. 
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Em que pese a incipiência da aplicabilidade nas instituições escolares, a lei 

11.645/085 tem suscitado discussões sobre a implementação de temas que abordam a 

cultura africana e afro-brasileira. Ainda que a passos curtos, sob a orientação dessa lei, as 

escolas têm avançado nessa elaboração e produzido trabalhos que têm contribuído, de 

maneira positiva, para uma educação antirracista (OLIVEIRA, 2014). 

Para Oliveira (2014), a implementação da lei 10.639/03 se coloca como um desafio 

às instituições de ensino, bem como aos docentes. Ao mesmo tempo que a lei reforça o 

combate ao racismo e à discriminação racial, ela nos coloca desafios de natureza 

epistemológica, política e identitária ao se trabalhar assuntos tão delicados de nossa 

história. Sugere que é necessário “mobilizar a discussão racial enquanto temática 

curricular”, sobretudo entre os professores de Sociologia (OLIVEIRA, 2014, p. 95). 

Nesta perspectiva, indo além da necessidade de uma educação antirracista, Oliveira 

e Candau (2010) expressam o caminho aberto pela lei 10.639 para uma educação 

decolonial6. Esse processo visa não apenas criticar e reconhecer as diferenças raciais em 

nossa sociedade, mas também busca por novas epistemologias e outras processos de 

construções do saber.  

Desta forma, como professora de Sociologia, busco, com este Produto Acadêmico 

Final (PAF), refletir sobre as práticas e atividades inspiradas na lei 11.645/08. Pretendo 

avaliar de que maneira o projeto de Cultura Negra, e seus desdobramentos, tem 

contribuído para experiências positivas, tanto no âmbito pedagógico quanto na criação de 

uma escola que promova a diversidade racial. Tendo em vista, também, o quanto tais 

eventos são pontuais no que diz respeito a superação do racismo e que as instituições 

escolares necessitam de transformações mais profundas para alcançar esse objetivo. 

Servirão como referenciais teóricos literaturas que discorram sobre o papel da 

escola na formação da identidade dos estudantes negros e negras. Além desse debate, será 

visto como o corpo, a estética e o cabelo das pessoas negras são elementos substantivos 

quando se busca compreender a formação da identidade negra. Sendo assim, terei como 

principal referência a educadora Nilma Lino Gomes. 

                                            
5 A lei 11.645/08 revoga a 10.639/03, tornando obrigatório, além do estudo da história e cultura afro-
brasileira, o ensino da história e cultura dos povos indígenas. Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2008/Lei/L11645.htm. Acesso em 08 out. 2018. 
6 O termo decolonial é utilizado em contraposição à ideia de pensamento pós-colonial, indicando ruptura e 
luta contínua contra a lógica, valores e cultura do colonizador. O conceito de decolonialidade vai além da 
crítica, visa construir novas estruturas sociais, um processo mais profundo de construção de políticas e 
condições socioeconômicas. 
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Basicamente, o trabalho está dividido em quatro partes. Inicio revelando os 

objetivos que orientam o trabalho e, logo após, debato a importância e necessidade do 

tema no tópico justificativa. Em seguida, apresento o surgimento e contexto da Mostra de 

Cultura Negra da escola e, consequentemente, a atividade de Desfile de Moda Afro. Logo 

após apresento meu referencial teórico que irá fundamentar as análises propostas. Por 

conseguinte, são especificados os instrumentos metodológicos utilizados. Finalmente, os 

dados colhidos pela pesquisa são debatidos a partir de uma reflexão mais aprofundada. 

Finalizo com uma breve consideração sobre o que foi possível atingir das reflexões 

pautadas pelo objetivo inicial. 

 



 

11 
 

2 OBJETIVOS 
 

2.1 Objetivo Geral 

 

• Compreender a contribuição do Desfile de Moda Afro na (re)afirmação da 

identidade dos estudantes negros e negras do Liceu Nilo Peçanha. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

• Entender a contribuição da escola na formação da identidade dos estudantes 
negros e negras. 

• Investigar a importância da Mostra de Cultura Negra como evento 
pedagógico importante para a construção do saber discente. 
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3 JUSTIFICATIVA  

 

 Como professora de escola pública, lecionando Sociologia, a questão étnico-racial 

é, desde o início da minha docência, um tema de atenção redobrada. Ingressei na Rede 

Estadual de Ensino do Rio de Janeiro em 2010, no município de Niterói. No ano de 2011, 

iniciei na minha segunda matrícula na mesma rede, no município de Itaboraí. Duas 

escolas de realidades bem distintas, uma localizada em uma região central do município 

de Niterói e a outra em um bairro periférico de Itaboraí, ou seja, na periferia da periferia.  

Nas realidades em que me insiro, os estudantes negros e negras são maioria, em 

que pese o processo de branqueamento vivenciado na escola do município de Niterói, um 

dado empírico que se repete ano letivo após ano letivo. Observei, também, o aumento 

significativo do número de matrículas na rede estadual, em especial com o deslocamento 

de alunos de escolas da rede privada para a pública7.  

Como foi dito, sempre dei à temática étnico-racial a devida atenção e, desde 

sempre, foram momentos delicados. Muitas das questões que perpassam a temática – 

discriminação, racismo, preconceito – como professora branca não vivenciava o que os 

meus interlocutores vivenciam. Portanto, levando em conta os marcadores sociais, minha 

posição me trazia dificuldades para fazer certos debates. Além disso, a deficiência teórica 

produzida por um currículo que desprivilegia autores e debates pertinentes à questão da 

raça e do racismo é um outro problema enfrentado pelo docente.  

Em reportagem da revista Carta Capital, intitulada “Racismo e falta de formação 

dificultam educação de temas étnicos raciais nas escolas”, de 29 de fevereiro de 2016, 

pesquisadores como Amilcar Araujo Pereira e Leonardo Borges da Cruz comentam as 

principais deficiências sobre o ensino das relações étnico-raciais. Ambos apontam o 

racismo como a principal questão de nossas deficiências e que atinge desde os currículos 

até os comportamentos que são naturalizados a partir desse prisma. Além de currículos 

eurocêntricos, a falta de incentivo das redes de ensino para formação continuada foi outra 

preocupação levantada por eles. Portanto, são de várias ordens a necessidade de aprimorar 

e intensificar o debate étnico-racial em sala de aula e nas áreas de formação. 

                                            
7 EXAME. No Rj, 14% dos alunos de escolas privadas buscam a rede pública. Exame. Brasil. 26 dez. 2017. 
Não paginado. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/no-rj-14-dos-alunos-de-escolas-privadas-
buscam-a-rede-publica/. Acesso em 20 set. 2018. 
. 
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Oliveira e Candau (2010) e Oliveira (2014) classificam a questão epistemológica 

relacionada ao conhecimento sobre a cultura africana e afro-brasileira como um dos 

principais desafios dos professores quando se dispõem a desconstruir um saber 

eurocêntrico. Ao ler as reflexões de Candau e Oliveira (2010) identifico minhas 

dificuldades em lecionar um currículo que se propõe a pensar outras formas de 

organizações sociais, desconstruir visões etnocêntricas sobre outros povos, mas no qual, 

na prática, os assuntos e teorias partem sempre dos saberes e conhecimentos 

eurocêntricos. 

A dificuldade em lecionar uma disciplina em que os principais objetivos são a 

desconstrução e desnaturalização do que foi normatizado, sem, contudo, construir e 

aprofundar, de fato, essa desconstrução foi uma das principais motivações para o tema 

escolhido. 
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4 A MOSTRA DE CULTURA NEGRA E O DESFILE DE MODA AFRO: UM 
BREVE RELATO 

A Mostra de Cultura Negra começou em 2014, por iniciativa de uma professora 

de História. Nesse primeiro ano, aconteceram poucas atividades. No ano seguinte, 

tivemos a II Mostra de Cultura Negra, com quantitativo maior de professores envolvidos 

e de atividades realizadas. Isso fez com que se consolidasse o projeto como atividade 

pedagógica anual do Liceu. Neste mesmo ano, a participação e o protagonismo dos 

estudantes deram a “cara” da Mostra tornando-a o momento mais esperado do ano letivo, 

tanto por estudantes quanto por professores. Esse foi o primeiro ano em que 

desenvolvemos atividades e trabalhos relacionando a Sociologia e a questão da cultura 

negra brasileira.  

Nesta edição, a participação dos professores ficou restrita a áreas como 

Linguagens, Humanidades e Educação Física, pois os trabalhos foram relacionados 

especificamente a elas. Os trabalhos pedagógicos desenvolvidos abrangem temas como 

religião, música, dança, estética, arte, desenho, teatro, culinária e, também, trabalhos 

teóricos sobre diferentes temas. As atividades ocorreram de maneira simultânea nos 

diversos espaços da escola, havendo apresentações dos estudantes, mesas de debates e 

rodas de conversas sobre colorismo8 e negritude e exposições permanentes. 

Em 2016, ocorreu a IIIª Mostra de Cultura Negra. Nela, deu-se a primeira edição 

do Desfile de Moda Afro, cuja atividade foi pensada em conjunto com estudantes. A ideia 

era relacionar Sociologia à pesquisa sobre a moda em diferentes culturas do continente 

africano e dos países afro-americanos, abrangendo os estudantes que participariam ou não 

do Desfile. Concomitantemente, a professora de Francês planejava um desfile de 

estudantes com cabelos tipo black/afro. Em nossa primeira reunião com a equipe 

organizadora, optamos por fazer apenas um desfile, o Desfile de Moda Afro.  

A referida professora e eu decidimos convidar um ex-estudante do Liceu, que 

possui experiência com projetos artísticos, para dirigir o desfile. Ele não somente aceitou 

como ainda convidou outra ex-estudante, que recém ingressara na carreira de modelo. 

Ela, então, o ajudou em detalhes técnicos, como tempo de passarela, postura, passos, entre 

outras questões envolvidas nesse fazer. O produtor ficou responsável pelos ensaios, que 

ocorriam duas vezes por semana, entre os turnos da manhã e da tarde. 

                                            
8 Discriminação pelo tom de pele que ocorre, geralmente, em países colonizados pela Europa e pós-
escravocratas. Disponível em: https://www.geledes.org.br/colorismo-o-que-e-como-funciona/. Acesso em 
24 out. 2018 
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Os critérios de participação foram comparecer aos ensaios semanais, ocorridos 

em torno de um mês antes da Mostra, e utilizar as vestimentas associadas à moda afro.9 

A triagem das roupas também foi feita pelo produtor, quando, em um dia específico de 

ensaio, os participantes levaram suas roupas escolhidas para ter o seu aval. 

Assim que os ensaios se iniciaram, foi criado um grupo na rede social Facebook 

com os integrantes, a produção e nós, professoras organizadoras. Por este canal, havia a 

confirmação dos ensaios, do horário e do local. Nele, os estudantes também debatiam e 

trocavam informações sobre moda e possíveis roupas e acessórios que caracterizassem a 

vestimenta do desfile. 

Uma questão interessante foi a rede de colaboração criada pelos estudantes 

envolvidos. Alguns deles sinalizavam a falta de roupas e acessórios com referências à 

moda afro e prontamente outros, mais relacionados com o movimento negro, se 

dispunham a ajudá-los.10 Foi possível observar essa rede de colaboração, ao invés de 

disputas e rivalidades comuns nos ambientes do mundo da moda. 

A atividade desencadeou solidariedade e colaboração entre os estudantes através 

de dicas de como combinar peças e até mesmo a construir conhecimentos sobre questões 

da moda afro-americanas, muitas vezes invisibilizadas em nosso cotidiano. 

Alguns professores se dispuseram a ajudar com peças de roupas emprestadas e 

pudemos contar no desfile com peças de estudantes intercambistas da UFF11 emprestaram 

algumas peças com estampas classificadas como étnicas, por fazerem referências às 

grafias e cores de alguns povos, tradições e culturas.  

As músicas foram selecionadas pela produção - as no idioma francês o foram por 

alguns estudantes como atividade pedagógica da referida disciplina. O critério para as 

músicas, além da questão da língua, era a batida, frequência e ritmo considerados próprios 

das passarelas de moda, e que combinassem com o ritmo de “passadas” ensaiadas pelos 

estudantes.  

Os preparativos iniciaram-se duas horas antes do desfile. O produtor contou com 

o apoio de maquiadoras, que se voluntariaram. Este foi mais um momento em que 

presenciei o sentimento de colaboração entre os estudantes: muitos levaram peças de 

                                            
9 Entende-se, aqui, por moda afro vestimentas influenciadas pela cultura dos países africanos em seus 
tecidos, cores e grafias. Disponível em: http://www.pordentrodaafrica.com/cultura/moda-africana-conta-
nossa-historia-eu-sinto-uma-mediadora-entre-africa-e-o-resto-mundo-diz-adama-paris. Acesso em 15 out. 
2018. 
10 É preciso sinalizar a participação de estudantes brancos no Desfile e na Mostra como um todo. 
11 Um estudante nigeriano e outro ganês eram, ambos, contatos da professora de Inglês. 
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roupas a mais ou adereços que pudessem compor e caracterizar apropriadamente a 

vestimenta para o desfile de algum(a) colega que apresentava dificuldade em compor o 

traje adequado.  

Foi através desses fatores que se consolidou o I Desfile de Moda Afro, realizado 

no segundo e último dia da Mostra, no pátio da escola. Contou com um bom número de 

espectadores, entre estudantes, professores, funcionários e convidados. Os estudantes 

desfilaram ao som das músicas selecionadas por eles e de muitos aplausos do público 

presente. Os ensaios foram significativos para a postura e organização dos membros que 

entravam na “passarela”.  

Em 2017, a Mostra e o Desfile haviam se tornado instrumentos pedagógicos de 

importante relevância para os estudantes. Ministrando aulas na 3ª série, percebi, de 

maneira geral, que os estudantes que estiveram presentes nas Mostras passadas ansiavam 

pelo projeto nas salas de aula.  

A organização para o II Desfile se iniciou com 40 dias de antecedência, com 

visitas às turmas para convidar os estudantes. Com algumas disciplinas em que havia uma 

proximidade com o professor, acontecia um incentivo com pontuação extra na nota final. 

Por sua vez, isso não era via de regra e foi pouca a parceria nesse sentido. Os estudantes 

que se propuseram a participar, de maneira geral, se voluntariaram por diferentes 

questões.12 

Os critérios permaneceram os mesmos – comparecer aos ensaios e respeitar a 

vestimenta exigida –, bem como, também, o produtor do Desfile anterior. Os ensaios, 

dessa vez, foram mais regulares, mostrando amadurecimento, comprometimento e maior 

organização do projeto. 

A equipe de apoio também contou com mais pessoas envolvidas para ajudar no 

dia com maquiagem, vestimenta, acessórios e registro da atividade. Como de costume, 

logo após o desfile, aconteceu um ensaio fotográfico realizado por um profissional 

convidado13. 

     

   

 

                                            
12 As questões serão analisadas no tópico Apresentação dos dados. 
13 As vestimentas foram inspiradas na série The Get Down, da Netflix. 
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Imagem 1 - Modelos do Desfile de Moda Afro 

   FONTE: Anderson Augusto (2017). 

 

As expressões e posturas dos estudantes foram determinantes para o ensaio muito 

desenvolto e afirmativo. Suas posturas seguras e afirmativas, destoante do 

comportamento do dia a dia, fez-me refletir se, possivelmente, o Desfile causaria alguma 

mudança no comportamento, ou mesmo como um fator onde esses estudantes 

(re)afirmassem suas identidades. 

O sucesso dos Desfiles me indicaram que há um mudança no comportamento dos 

estudantes negros e negras do Liceu, me parece que há uma maior auto-identificação com 

sua raça14 e etnia. No entanto, tais pensamentos mantiveram-se no plano do empirismo e 

da reflexão, não havendo, até então, uma investigação sistemática ou produção de dados 

acerca da mesma. 

 

 

 

 

 

 

                                            
14 O conceito de raça utilizado aqui se referencia na disputa entre a desconstrução de relações de poder na 
qual hierarquizava os grupos de acordo com seu fenótipo e cor e a construção de uma identificação positiva 
da ideia de raça e do ser negro. Disponível em: file:///C:/Users/Claudia%20Pessi/Downloads/23664-
148295-1-PB.pdf. Acesso em 11 dez. 2018. 
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5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

A instituição escolar configura-se como espaço de conflito e disputa de sociedade 

entre as classes sociais. Entende-se a cultura, bem como a escola, como um espaço 

contraditório, que ora opera a serviço dos interesses da classe dominante, ora figura nos 

interesses da classe trabalhadora (SOARES, 2002).  Nela, se inserem as relações étnicas, 

de gênero e de orientação sexual. 

A escola pública reflete a diversidade étnica e cultural típicas da formação da 

sociedade brasileira. No entanto, como observarei na discussão a seguir, o ambiente 

escolar constitui-se como um lugar não apenas de conflitos e tensões, mas, também, como 

espaço de construção de identidades (GOMES, 2002b).  

Será trabalhada uma literatura que privilegia a questão da identidade, do papel da 

escola na formação da identidade negra e, posteriormente, questões como cabelo e 

estética negra, consideradas referências para a reflexão sobre o tema no ambiente escolar. 

 

5.1 Formação da identidade negra no ambiente escolar 

 

 Trabalharemos aqui com a concepção de identidade cultural apresentada por Hall 

(1996). Compreende-se, nesta perspectiva, que toda identidade é formada culturalmente, 

a partir das peculiaridades e da identificação dos indivíduos a uma cultura específica.  

 Proponho, também, lançar um olhar especial sobre o sistema educacional 

enquanto instituição propulsora de debates e desconstruções no que tange a discussão 

étnico-racial e suas problemáticas. É preciso entender seu papel tanto de destaque acerca 

desse debate, quanto suas limitações no combate à discriminação racial no país 

(MUNANGA, 1999, p. 17). 

Um dos caminhos apontados por Silva (1999) reside no viés do ensino-

aprendizagem. Silva (1999) identifica no estudo das africanidades brasileiras, uma 

possibilidade onde a educação deveria se debruçar, com o intuito de valorizar a identidade 

negra em nosso país. Entende-se por africanidade brasileira o estudo dos trabalhos, 

religiosidades e costumes dos africanos escravizados e seus descendentes e como estes 

contribuíram para a construção da sociedade brasileira (SILVA, 1999, p. 156). Neste 

sentido, reconhecer em nossa cultura os traços de colaboração e influência africanas pode 

ser uma das possíveis vias nas quais podemos fortalecer a construção de uma educação 

outra.  
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Segundo Silva (1999, p. 156), incluir esses atributos na construção do 

conhecimento tem por finalidade a “valorização de sua identidade étnico-histórico-

cultural” e pode ser proposta dos currículos e atividades pedagógicas de todas as 

modalidades de ensino, bem como de todos os níveis e áreas disciplinares. Buscar 

compreender, valorizar, identificar na história da formação da nossa sociedade tais 

elementos, configura-se, para a autora, como um avanço para as escolas se situarem na 

discussão das relações étnico-raciais de maneira adequada. 

 A autora vai além, quando reforça que essas novas formas de conhecimento 

devem ser estabelecidas através de novos protocolos de convivência, onde preconceitos 

e discriminação, sentimentos de superioridade e inferioridade devem ser suprimidos e 

acompanhar as mudanças didáticas e conceituais. 

 A questão da identidade negra foi fruto de discussão e reflexão apresentada por 

Gomes (2002a). Para ela, o uso do termo identidade negra constrói uma narrativa 

favorável para pensarmos a questão étnico racial na sociedade brasileira. Ainda de acordo 

com ela, “ao falarmos em identidade negra, encontramo-nos mais próximos dos processos 

sociais, políticos e culturais vivenciados historicamente pelos negros e negras na 

sociedade brasileira” (GOMES, 2002a, p. 38). Portanto, para Gomes, ao falar em 

identidade negra, ao invés de étnica/racial, de certa forma, favorecemos a reflexão sobre 

a formação da identidade de mulheres e homens negros da nossa sociedade. Pensar em 

identidade negra nos coloca em contato com elementos histórico-sociais importantes que 

corroboram para construção dessas identidades. Além disso, considero necessário 

delimitar de quais identidades étnico-raciais estamos tratando. Trata-se de sujeitos com 

história e sociabilidade bem específica e, por isso, corroboro com a reflexão de Gomes 

(2002a). 

Primeiramente, Gomes (2002a) ressalta a complexidade atribuída à questão do 

processo de construção da identidade, destacando o seu caráter coletivo. Traz-nos, 

também, à reflexão sobre o papel das instituições sociais nessa formação, em especial, o 

papel da escola e da educação - formal e informal - no cerne de algo que será individual, 

mas que, no entanto, não se dá isoladamente. 

A autora chama a atenção para o caráter amplo e complexo no qual se insere a 

educação e como isso interferirá no processo identitário. Ressalta que o processo 

educacional e, consequentemente, de construção da identidade não se resume à sala de 

aula e à relação professor-aluno.  
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Neste sentido, devemos observar o processo escolar em sua totalidade, quer dizer, 

em como está em jogo as múltiplas narrativas construídas e legitimadas pelos currículos 

escolares, refletir sobre a formação dos professores, levar em consideração os conflitos 

étnico-raciais e como são vistas e tratadas essas identidades. Compreender a totalidade 

dos fatos envolvidos neste processo auxilia o entendimento da contribuição da escola para 

a formação das identidades de mulheres e homens negros. 

Além disso, a autora salienta a dualidade do papel das instituições escolares na 

construção ou desconstrução da identidade. A instituição escolar, quando trata 

pedagogicamente o negro de maneira desigual, ao invés de corroborar para formação da 

identidade, atua respaldando a estigmatização, discriminação, segregação e a negação da 

identidade e cultura negras (GOMES, 2002a).    

  Sendo assim, nota-se a importância dos diferentes âmbitos do processo 

educacional nesse caminho de formação da identidade. A perspectiva encarada pelas 

instituições escolares tem papel preponderante quando analisamos a representatividade 

que mulheres e homens negros fazem de si dentro da sociedade. A escola é grande 

formadora de parte desse olhar. 

Para Gomes, a escola deve problematizar o lugar do negro na construção da 

sociedade brasileira, pois, em geral, o debate étnico-racial nelas limita-se a discutir a 

exclusão, pobreza e discriminação vivida pela população negra. Ou seja, ressaltar a 

representação positiva do negro na sociedade é um elemento crucial para Gomes (2002ª), 

mas, que até então, foi ocultado ou distorcido  

 
Pensar a relação entre Educação e identidade negra nos desafia a 
construir, juntos, uma pedagogia da diversidade. Além de nos 
aproximarmos do universo simbólico e material que é a cultura, somos 
desafiados a encarar as questões políticas. Torna-se imprescindível 
afirmar que, durante anos, a sociedade brasileira e a escola distorceram 
e ocultaram a real participação do negro na produção histórica, 
econômica e cultural do Brasil, e, sobretudo, questionar os motivos de 
tal distorção e de tal ocultamento. (GOMES, 2002a, p. 43) 

  
A afirmação de Gomes (2002a) reforça a importância da contribuição escolar na 

representatividade positiva do negro na sociedade brasileira. Ou seja, no trilhar deste 

caminho “inevitavelmente o negro será colocado no lugar do sujeito que ele realmente é” 

(GOMES, 2002a, p. 43), valorizado e parte constituinte da sociedade brasileira. 

As reflexões trazidas pelos autores debatidos acima colocam a perspectiva da 

educação nesse processo de construção da identidade negra, a partir dos seus vários 



 

21 
 

espectros. Nos ajuda a pensar sobre a complexidade envolvida na 

desconstrução/construção da subjetividade negra numa sociedade dominada pela 

colonialidade. Contudo, podemos perceber que o tratamento para superar a problemática 

deve ser encarado na complexidade que a temática exige: formação docente, currículos, 

representatividade, práticas pedagógicas, conflitos existentes. Todos esses atributos 

necessitam de um novo olhar e direcionamento adotados pelos sujeitos sociais 

envolvidos. 

 

5.2 Corpo, cabelo e escola: a tríade básica para compreensão da construção da 
identidade negra 
 

 No texto “Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de 

estereótipos ou ressignificação cultural?”, Gomes (2002b) relata como a trajetória escolar 

ocupa um papel de destaque nas vidas de suas entrevistadas. Segundo a autora (2002b, p. 

41), “o corpo surge, então, nesse contexto, como suporte da identidade negra, e o cabelo 

crespo como um forte ícone identitário”. 

 A autora ressalta o papel do corpo para as construções simbólicas de comunicação 

e de agente da própria cultura. Portanto, a cultura ditará as normas em relação aos corpos, 

ou seja, ao padrão e à aceitação de suas diferenças. 

 Além da questão dos corpos, em se tratando de corpo e estética negra, o cabelo 

historicamente ocupa um lugar de destaque, principalmente quando levamos em 

consideração os penteados feitos em crianças negras. Quando comparamos crianças 

brancas e negras, é possível perceber uma existência maior de penteados e adereços 

utilizados nos cabelos da criança negra, sobretudo os variados tipos de tranças. Para a 

autora, isso evidencia a relação próxima entre o negro, cabelo e identidade negra 

(GOMES, 2002b, p. 44). 

 Sendo assim, compreender a trajetória e identidade desses sujeitos é observar 

corpo e cabelo, e como eles se relacionam com escola e sociedade. Segundo Gomes 

(2002b, p. 45), a forma como os corpos negros são tratados pela escola pode deixar um 

profundo legado em suas vidas. Para Gomes (2002b, p. 45), “a escola impõe padrões de 

currículo, de conhecimento, de comportamentos e também de estética”. No processo 

educacional, a coisa se torna mais complexa, pois é no fazer pedagógico que preconceitos 

e estereótipos sobre corpos negros são reforçados quando se debate a questão racial nas 

escolas  
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O discurso pedagógico, ao privilegiar a questão racial, não gira somente 
em torno de conceitos, disciplinas e saberes escolares. Fala sobre o 
negro na sua totalidade, refere-se ao seu pertencimento étnico, à sua 
condição socioeconômica, à sua cultura, ao seu grupo geracional, aos 
valores de gênero etc. Tudo isso se dá de maneira consciente e 
inconsciente. Muitas vezes, é por intermédio desse discurso que 
estereótipos e preconceitos sobre o corpo negro são reproduzidos. Será 
que eles são superados? (GOMES, 2002b, p. 43) 

 

 Gomes (2002b) nos chama atenção sobre como implicitamente o corpo negro se 

torna evidência nos debates escolares, mesmo quando a intenção não é tratá-lo de forma 

objetiva. A questão étnica-racial, quando trabalhada em sala de aula, não se limita apenas 

aos conceitos teóricos, a existência negra é atingida em sua totalidade, principalmente 

questões subjetivas como pertencimento e valores.  

Neste sentido, a escola configura-se como um espaço complexo e conflituoso no 

que tange à construção de identidades negras. Pois, ao mesmo tempo em que ela se 

apresenta como um espaço de desconstrução e de conhecimento científico, 

possivelmente, quando analisamos algumas experiências de vida, é que ela reforça 

estereótipos, subjugando sujeitos a relações baseadas na discriminação racial. 

A questão estética relacionada ao cabelo, para Gomes (2002b, p. 50), é utilizada 

para definir os lugares ocupados na classificação racial brasileira. No entanto, a autora 

aponta uma reflexão que vai além da denúncia do racismo ao abordar a questão estética 

e do cabelo. Para ela, “a manipulação do cabelo do negro e da negra, nessa perspectiva, 

pode ser vista como continuidade de elementos culturais africanos ressignificados no 

Brasil”.  

Portanto, analisar a questão estética expressa no cabelo e corpo negro, nos leva a 

entender que estes elementos, de maneira simbólica, são partes significativas no processo 

de construção de identidades, sobretudo quando relacionamos o papel da escola e a 

educação em seu processo formal.  

Ainda sobre corpo e cabelo em outro texto intitulado “Educação, identidade negra 

e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo negro e o cabelo crespo”, Gomes 

(2003) ressalta, novamente, a importância destes elementos para compreender a formação 

das identidades negras e como elas se afirmam e (re)afirmam na sociedade. Segundo a 

autora, o corpo e, em especial, o cabelo se tornou uma marca étnica, sobretudo no que se 

refere a hierarquia e subjugação de grupos étnicos, “o corpo é uma linguagem e a cultura 
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escolheu algumas de suas partes como principais veículos de comunicação. O cabelo é 

uma delas” (GOMES, 2002b, p. 174).  

A autora traz a luz como a escola lida com as diferentes questões raciais presentes 

no âmbito escolar. Ela enfatiza tanto os conflitos relativos às discriminações raciais, 

quanto à forma como a escola acompanha – mesmo não sendo protagonista – o avanço 

de uma representação social positiva do negro na sociedade brasileira. 

Para Gomes (2003), entender a identidade negra e sua complexa construção, 

coloca-se como um dos principais desafios para os educadores. No entanto, a autora 

compreende que a escola e o processo educacional pode ter um papel ativo na elaboração 

de trabalhos ao redor do corpo e do cabelo do negro  

O entendimento da simbologia do corpo negro e dos sentidos da 
manipulação de suas diferentes partes, entre elas, o cabelo, pode ser um 
dos caminhos para a compreensão da identidade negra em nossa 
sociedade. Pode ser, também, um importante aspecto do trabalho com 
a questão racial na escola que passa despercebido pelos educadores e 
educadoras. (GOMES, 2002, p. 174). 

Os aspectos positivos e culturais da manipulação dos cabelos ao longo da história 

podem ser atividade pedagógicas criativas e positivas. Ela auxiliará o deslocamento da 

perspectiva histórica de branqueamento da sociedade brasileira, tão adotada nas práticas 

pedagógicas (GOMES, 2003, p. 174).  

Esse exercício, para a autora, pode nos mostrar como práticas contemporâneas e 

formas de pensar o corpo estão em conexão com ancestralidade africana. Em 

contrapartida, a falta de formação de professores e tais práticas pedagógicas corroboram 

com uma representação negativa do negro em nossa sociedade. 

Em sua pesquisa, Gomes (2003) conclui que há um processo de ressignificação 

positiva do negro na sociedade na qual se dá por meio do corpo e do cabelo. Para ela, 

“ser” negro envolve uma tríade entre rejeição/aceitação/ressignificação. O processo de 

ressignificação é coletivo e envolve agentes de várias esferas, além de ser um processo 

distinto para cada sujeito. 

 A escola tem tido papel ativo no quesito desconstrução de estereótipos, 

especialmente nas redes públicas. A afirmação apresentada por Gomes pode se expressar, 

inclusive, na concretude deste trabalho – pois, reforçando, o objetivo principal é analisar 

o avanço da (re)afirmação da identidade negra dos estudantes a partir de projetos que 

ousam desconstruir preconceitos e estereótipos, por intermédio da realização de trabalhos 

que buscam a valorização da cultura negra. 
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É nesta direção que caminha a nossa investigação, pois “certamente, esses 

projetos e iniciativas influenciam positivamente a construção da autoestima e da 

identidade negra de crianças, adolescentes, jovens e também dos professores”. (GOMES, 

2003, p. 179). 

 A autora ressalta, também, o papel dos “espaços educativos não-escolares”. Em 

uma pesquisa etnográfica para sua tese – na qual resultou este artigo –, Nilma vivenciou 

a dinâmica de quatro “salões étnicos”, entrevistou e conviveu com frequentadores, 

trabalhadores e a sociabilidade resultante dela. Nessa pesquisa, Gomes (2003) 

compreende a forte contribuição desses espaços todos os elementos que envolvem a 

constituição da identidade negra em nossa sociedade. O que ela observa é que este papel, 

que deveria ser, em boa parte, abraçado pelas escolas, se mostra exatamente ao contrário. 

Paradoxalmente, as escolas não se apresentam como essa alternativa e espaços educativos 

não escolares têm tomado a frente nesse processo de “problematização, reconstrução e 

discussão da identidade negra”. 
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6 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

Basearei o trabalho, também, na pesquisa-ação (MIRANDA; RESENDE, 2006), 

pretendendo produzir formas alternativas de pensar o fazer docente, assim como de 

refletir sobre as contradições em que a escola e nós, professores, estamos inseridos. Sendo 

assim, o trabalho será pautado por uma investigação que conecte “teoria e prática no 

processo mesmo de construção do conhecimento” (MIRANDA; RESENDE, 2006, p. 

511). A intenção com o processo de criação dessa pesquisa é poder refletir de maneira 

mais aprofundada questões vivenciadas no dia a dia da sala de aula. Contudo, na pesquisa 

ação o docente assume o papel de professor pesquisador, sendo assim, intenta-se produzir 

conhecimento a partir da análise teórica e prática do trabalho desenvolvido. Será a partir 

desse pressuposto que adotarei determinadas metodologias de pesquisa objetivando 

analisar os problemas demarcados no início do trabalho.  

A pesquisa privilegia o método qualitativo, seguindo pressupostos básicos de 

investigação como levantamento de dados, observação de fatos e estabelecer contato com 

pessoas envolvidas com o propósito do trabalho. 

De acordo com Becker (1993), o pesquisador deve ser um ser livre para adequar 

a metodologia de trabalho, conforme as necessidades de sua pesquisa, como um trabalho 

artesanal. Diante desta premissa, depois das atividades aplicadas – a Mostra e o Desfile – 

pensamos em combinar diferentes métodos para colher as informações e analisá-las de 

acordo com o objetivo do presente trabalho.  

O campo de análise foi prioritariamente o Liceu Nilo Peçanha, principalmente as 

circunstâncias de organização, realização e pós-realização do Desfile de Moda Afro e a 

organização da Mostra de Cultura Negra.  

A “observação assistemática” foi um dos recursos metodológicos utilizados. Ela 

se caracteriza pela dispensabilidade de um planejamento rigoroso, os registros dos fatos 

se dão “sem a utilização de meios técnicos especiais, ou seja, sem planejamento e 

controle” (BONI; QUARESMA, 2005, p. 71). 

Portanto, os fatos, atitudes, conversas, registros visuais e qualquer acontecimento 

serão levados em consideração para coleta de dados, e posteriormente para análise dos 

dados. Tudo relacionado ao comportamento dos estudantes que participaram ativamente 

do Desfile, ou observando os ensaios e sua culminância e as conversas que se seguiram à 

realização transformaram-se em dados. Sendo assim, delineia-se como lócus prioritário 

de observação o corpo discente participante da atividade central a ser investigada.  
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Passado o desfile, iniciei a coleta de dados de maneira sistematizada. Foi 

realizado, primeiramente, um grupo focal, metodologia que nos permite observar e 

analisar as narrativas que se construíram no diálogo entre os estudantes: 

É uma técnica de coleta de dados cujo objetivo principal é estimular os 
participantes a discutir sobre um assunto de interesse comum, ela se 
apresenta como um debate aberto sobre um tema. Os participantes são 
escolhidos a partir de um determinado grupo cujas ideias e opiniões são 
do interesse da pesquisa. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 73).  
 

Os estudantes de uma turma de 3ª série foram selecionados para participação do 

grupo focal. O critério para escolha desta turma foi a concentração do maior número de 

estudantes que desfilaram. A turma, de maneira geral, se envolveu de uma maneira mais 

intensa. Os colegas que não entraram na passarela foram base de apoio em forma de 

incentivo e ajuda no vestuário. 

Participaram do grupo focal doze alunos, dentre eles sete alunos que desfilaram e 

cinco que ficaram na plateia. O grupo focal foi uma metodologia interessante, pois nos 

ajudou “como apoio para a construção de outros instrumentos de investigação, como a 

observação, o questionário ou a entrevista” (LOPES, 2014, p. 484). Nele atuei como 

mediadora, levantando questões ou perguntas para direcionar a conversa/discussão.  

O formato dessa metodologia permitiu que os estudantes se colocassem de forma 

mais dinâmica e natural, ao contrário do que acontece nas entrevistas. Conforme os 

estudantes iam se colocando e apontando suas visões sobre os assuntos, a coleta era feita 

por mim para análise dos dados. 

 Outro coleta de dados sistematizada nessa pesquisa foi a entrevista semi-

estruturada. Segundo Boni e Quaresma (2005), esse tipo de entrevista nos possibilita 

alcançar um melhor resultado, pois permite ao entrevistado falar de uma maneira mais 

abrangente. A entrevista semi-estruturada é constituída de perguntas que são organizadas 

antecipadamente. No entanto, nos dá a liberdade, enquanto entrevistadores, de 

condicionar e adicionar temas pertinentes, conduzindo a entrevista no intuito de obter 

informações necessárias para análise do objeto (BONI; QUARESMA, 2005, p. 75) Ao 

contrário das entrevistas estruturadas, com perguntas fechadas e previamente definidas, 

neste modelo não há amarras na condução da entrevista, o que nos dá margem para 

explorar dados possivelmente úteis na análise do material.  

Foram selecionados quatro estudantes que participaram da segunda edição do 

Desfile de Moda Afro, sendo dois estudantes que neste ano de 2018 estão na 2ª série do 
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Ensino Médio e dois que estão na 3ª série. Dentre eles, três do gênero feminino e um do 

gênero masculino.  

As entrevistas foram realizadas, em sua maioria, no Liceu Nilo Peçanha, nos 

intervalos entre as aulas. Apenas uma foi realizada fora do âmbito escolar, no shopping 

Baymarket, em Niterói, local de passagem dos moradores de São Gonçalo, cidade onde 

mora a entrevistada. 

 Posterior à coleta, foi utilizada a “análise de conteúdo” para análisar os dados 

coletados. Neste sentido, foi analisado o conteúdo das entrevistas e do grupo focal, os 

discursos e mensagens contidos nas falas dos alunos, as características pertinentes, que 

apareciam em diferentes falas e, também, aquilo que mais se diferenciava as suas falas e 

enfoques dados por eles (CAPPELLE; MELO; GONÇALVES, 2003).  
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7 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS  

 
Como apontado no tópico anterior, realizei um grupo focal, além de entrevistas com 

quatro participantes da última edição do Desfile de Moda Afro.15  

Percebe-se que na individualidade tais atividades têm um significado muito 

particular para cada um desses sujeitos. Contudo, em linhas gerais, a percepção de cada 

um sobre as atividades tende a confluir para uma mesma concepção. 

No que se refere à percepção geral da Mostra e do Desfile, foi unânime, tanto no 

grupo focal quanto nas entrevistas, a importância de atividades pedagógicas como essas. 

Para além de apontarem a importância de tais atividades, ambas as metodologias de 

pesquisa captaram a compreensão dos estudantes compreendem de que a escola é um 

lugar deficitário, no que tange ao debate sobre as questões raciais. Observa-se, também, 

que o Desfile tem valores distintos para cada individualidade. 

Assim, pretendo analisar aqui, de maneira mais sistemática, as falas dos indivíduos 

entrevistados e do grupo focal, a fim de aprofundar a análise a partir do referencial teórico 

construído nos tópicos anteriores. 

 

7.1 O Desfile de Moda Afro - 2017 

 

 Caracterizar o Desfile possibilita dar um entendimento maior sobre as análises a 

seguir. Deste modo, apresentarei os dados que julgo importantes para uma melhor 

visualização. Cabe reforçar que os critérios para o Desfile foram a participação nos 

ensaios e a utilização de vestimentas adequadas ao tema escolhido, inspiradas na série 

The Get Down.16 

Participaram dois modelos convidados, uma menina ex-estudante do Liceu e um 

rapaz modelo profissional, também formado na rede pública estadual. Sobre a 

participação dos estudantes, do total foram 37 estudantes, todos majoritariamente do 

turno da tarde, apenas 1 estudante do turno da manhã. A seguir um quadro indica a 

participação dos estudantes quanto ao seu gênero e turma: 

 

 

                                            
15 Todos os nomes foram modificados. 
16 Série da Netflix sobre o surgimento da cultura hip hop no Bronx, Estados Unidos. 
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TABELA 1 - DADOS SISTEMATIZADOS  

FONTE: Cláudia Pessi (2018). 

 

A tabela demonstra o aumento de participação dos estudantes em relação à série. 

Ressalto que em 2017 aconteceu a 2ª edição do Desfile e, portanto, alguns participantes 

desfilaram pela segunda vez. Outra parte foi espectadora da primeira edição e, em menor 

número, estavam pela primeira vez participando do projeto da Mostra como um todo. 

 

7.2 No grupo focal: “me senti muito representada” 

 

A primeira metodologia de levantamento de dados foi o grupo focal, duas semanas 

após o desfile. Com uma turma da 3ª série do Ensino Médio. Como dito no tópico anterior, 

o critério de escolha para o grupo focal foi porque nela concentrava-se o maior número 

de participantes do Desfile. De certa forma, esta foi a turma mais engajada para o evento, 

os que não desfilaram, contribuíram de muitas outras formas, com apoio aos colegas e 

ajuda nas vestimentas.   

Participaram da discussão doze alunos, entre eles os que desfilaram e os que não 

desfilaram (mas participaram de outras atividades da Mostra com trabalhos teóricos, 

participação de debates, dança etc.), negros e não negros. Estive no papel de mediadora, 

com perguntas para incitar a discussão, em alguns momentos. Durante o grupo focal, 

observei duas falas importantes para analisarmos com mais profundidade duas questões 

que aparecem no referencial teórico. 

Vejamos as falas de duas estudantes. Ambas negras, a primeira participante do 

desfile e a segunda não participante. A primeira fala foi da estudante Stefania, de 18 anos, 

moradora da cidade de Niterói. A estudante participou, além do Desfile, de diferentes 

modalidades de dança: 

Eu acho a Mostra muito importante porque ajuda a nossa autoestima, 
ajuda a gente a ser quem a gente é. É legal também porque a gente 

                                            
17 Identidade de gênero que não se limita às categorias “masculino” ou “feminino”. 

 FEMININO MASCULINO TRANS NÃO-BINÁRIO17 

1ª SÉRIE 6 0 0 

2ª SÉRIE 11 1 0 

3ª SÉRIE 7 6 1 
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trabalha em grupo, sabe? Foi muito maneiro todo mundo se ajudando 
para o Desfile, emprestando as roupas, dando dicas para as amigas... 
Esse é o nosso momento. Momento da gente mostrar a nossa cultura, 
que o nosso povo produz. Na apresentação de dança que participei, eu 
fiz um discurso, falei como o funk é importante e faz parte da nossa 
cultura. 
 

 Terminando, sua colega Leila, 17 anos, complementou com uma argumentação 

que vale ressaltar. Leila não participou do Desfile, mas esteve envolvida em outras frentes 

de trabalho:  

Foi bom, professora, porque na escola nós sempre estamos recebendo a 
visão do branco, nós quase não temos professores negros, são quase 
todos brancos. Eu me senti muito representada com a Mostra, porque a 
gente só estuda a história da Europa. Só quando a gente chega no 4º 
bimestre que foca no estudo dos africanos. 

 

Em especial, Silva (1999) apresenta argumentos relacionando a construção 

positiva da identidade negra à educação e trabalhos pedagógicos que tenham o intuito de 

mostrar a contribuição da cultura negra para a nossa formação sociocultural. Nas falas 

acima, em ambos pode-se destacar a questão apresentada pela autora citada, sobre a 

valorização da identidade “étnico-histórico-cultural”, quando as escolas se propõem a 

trabalhar temas relacionados à africanidade. Nas falas de Stefania e Leila, termos como  

“nosso momento”, “mostrar a nossa cultura” e “me senti representada” 

demonstram como atividades que privilegiam o debate racial criam um ambiente 

dialógico maior com os estudantes negros.  

 Embora as falas expressem a importância de uma abordagem que priorize a 

africanidade em nossa formação histórico-cultural, fica evidente a forma remota como 

isso acontece nas escolas e aparece nos currículos. As mesmas expressões apontadas no 

parágrafo anterior como ponto positivos servem, também, para refletir como esses 

momentos são pontuais e isolados. 

Aprofundando a análise do discurso das estudantes, destaca-se, também, o papel 

da escola na construção da identidade negra dos estudantes apresentado por Gomes 

(2002a). Neste caso, percebe-se a construção pelo viés positivo de tais identidades quando 

estas estudantes se sentem representadas e em seu momento de apresentar à instituição 

escolar a contribuição de sua cultura para a formação da cultura brasileira.  

A Mostra de Cultura Negra no Liceu é o momento onde debatemos e valorizamos 

a contribuição do negro para a formação da nossa sociedade. Tal evento se apresenta 
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como uma alternativa, apontado nas falas das estudantes, pois não é uma via de regra dos 

currículos escolares. 

Contudo, mostra-se como um momento oportuno e de prestígio apresentado pelas 

estudantes. Sendo assim, a escola esteve na construção positiva das identidades dos 

estudantes negros e negras dessa instituição. 

Outras falas de participantes do Desfile, menos incisivas (talvez mais tímidas), 

sugeriram a mesma ideia. Fernando e Paula, ambos com 18 anos, manifestaram uma 

postura menos participativa no grupo, mas expressaram sua concordância com as falas 

das colegas de turma. Concordaram com a importância do evento de Cultura Negra como 

um todo e lamentaram a pontualidade no acontecimento. 

As estudantes Fabiana, 17 anos, expressou a importância de se trabalhar esses 

temas, pois seria uma forma de “trabalhar a tolerância”. Segundo ela, “só pelo 

conhecimento a gente consegue combater a discriminação. Eu sempre aprendo muito com 

todos os trabalhos apresentados”. Vale acrescentar que tal fala pertence a uma estudante 

branca que em um exercício de alteridade, compreendeu a importância e necessidade 

desse tipo de trabalho pedagógico.  

Importante frisar que o projeto é pensado para a participação de todo o corpo 

discente. No entanto, podemos perceber nas falas anteriores como se dá a apropriação por 

parte dos estudantes de acordo com a questão racial. Cotidianamente, essa visão se 

expressa na escola e é comum estudantes negros manifestarem em sua ansiedade pelo 

trabalho da Mostra. Além disso, percebo, também, o entendimento por parte dos 

estudantes brancos de que aquele momento exige um protagonismo dos estudantes 

negros. Aparece em falas no dia a dia e se evidenciou na fala de Fabiana, quando se 

colocou no lugar de espectadora e aprendiz, mesmo tendo realizado os trabalhos 

pedagógicos exigidos por seus docentes.  

Nas considerações apresentadas na discussão sobre identidade e escola, Munanga 

(1999), Silva (1999) e Gomes (2002a) demonstram esse papel dicotômico sobre a 

construção da identidade negra dos estudantes. Em que pese a forma como a Mostra 

Cultural aparece nos discursos dos estudantes (como um momento de se reconhecer e 

mostrar sua cultura), aparece nos discursos dos estudantes a excepcionalidade em que 

atividades desse tipo acontece na escola.  
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7.3 Nas entrevistas: quem são esses sujeitos? 

  

Neste tópico, serão analisadas as entrevistas realizadas no ano de 2018. Foram 

escolhidos quatro estudantes participantes, dois da 2ª e dois da 3ª série. Elas foram 

realizadas com base no questionário do Anexo I. As perguntas foram feitas de maneira 

que os entrevistados e as entrevistadas se sentissem a vontade para complementarem suas 

respostas com outras informações. Todos são de cor negra e se enxergam como tal. Três 

são do gênero feminino e um do gênero masculino. 

Tal escolha se deu pelo maior número de participantes do gênero feminino. Dos 

quatro entrevistados, Thamires e Luzia estão na 2ª série, com 18 e 17 anos, 

respectivamente. Dos estudantes da 3ª série, Wallace, com 18, e Suelen, com 19 anos. 

Dos três estudantes, apenas Thamires é moradora de Niterói, reside no Centro da 

cidade, próximo às Estação das Barcas. Os outros são moradores de São Gonçalo. 

Suas religiões variam da Umbanda – Wallace – a uma denominação evangélica – 

Thamires. As outras duas estudantes alegaram ter frequentado a igreja evangélica, mas 

atualmente não mais participam. Luzia, por exemplo, afirmou ir a “igrejas”, mas não se 

considera evangélica. Já Suelen expressou não se reconhecer nos dogmas que a igreja 

prega, pois “é tudo muito rígido”. Porém, afirmou já ter frequentado, pois sua mãe é 

evangélica e a levava com ela. 

Vejamos a tabela a seguir: 

 

TABELA 2 - DADOS SISTEMATIZADOS 
 

O
utros 

dados N
om

e 

Thamires Luzia Wallace Suelen 

Série 2ª 2ª 3ª 3ª 

Idade 18 17 18 19 

Cidade NITERÓI SÃO GONÇALO SÃO GONÇALO SÃO GONÇALO 

Religião EVANGÉLICA NÃO POSSUI UMBANDISTA NÃO POSSUI 

FONTE: Cláudia Pessi (2018). 
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Dados como número de pessoas na mesma residência e renda total destes também 

foram abordados na entrevista. Em média, são famílias compostas de 2 a 6 pessoas nos 

lares. Em sua maioria, não há a figura paterna nesses lares, apenas uma é configurada 

com figura paterna e materna. Em relação à renda familiar, apenas Wallace soube 

responder ao certo a renda, composta por 2 salários mínimos, da sua mãe e dele que atua 

como jovem aprendiz. A família de Thamires também tem renda fixa, porém não soube 

responder a renda exata. Suelen recebe pensão de seu pai já falecido e como faz curso de 

“barbeiro” atua na área para conseguir uma renda extra. 

Entendendo os indivíduos como construídos por um processo contínuo de 

socialização, tais informações são importantes para entendermos parte de seus 

depoimentos. Essa compreensão também deve ser relacionada ao que se propõe: a relação 

de suas identidades com o Desfile de Moda Afro. 

 

7.4 Empoderamento, identidade, autoestima, (re)afirmação: o que esteve em jogo 

para esses estudantes? 

 
Faço parte de um grupo de hip hop e do Desfile [grifos meus] também. 
Eu faço parte de um que meu tio é o diretor e coreógrafo, que é a equipe 
moving aqui de Icaraí. A gente já participou de várias competições e já 
passou várias pessoas por lá já. A equipe já teve uma base de 12 pessoas, 
aí já foi diminuindo, e depois já aumentou tb, mas agora é composta por 
4 pessoas. 

(Wallace, 18 anos.) 

 

 Inicio o tópico com a declaração de Wallace para a pergunta “Já participou de 

algum movimento social ou partido político? Tinha relação com a negritude?”. O 

estudante identifica prontamente o grupo de hip hop e o Desfile de Moda Afro. O Desfile, 

para ele, ocupa um lugar para além de uma atividade pedagógica. Essa visão exprime 

como o estudante enxerga a atividade como um espaço de expressão, identificação e, 

também, de organização dos estudantes negros.  

 A autoestima foi uma expressão consensual nos discursos. Perguntados sobre o 

que os levou a participarem e que expressão eles classificariam como melhor definidora 

do Desfile, ambos os estudantes indicaram o termo: 
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A participação na Mostra foi uma experiência muito boa, porque 
deu mais liberdade da gente se mostrar. Muitas pessoas não se 
sentiam bem com o próprio corpo ou com o próprio cabelo e 
quando teve esse desfile, esse projeto, muita gente começou a ter 
mais autoestima. A gente mesmo via isso na escola, as pessoas 
andando de cabelo solto, muita gente não passava maquiagem e 
tal. Foi muito bom, pra mim principalmente. 

(Thamires, 18 anos.) 

 

 Sobre a classificação do Desfile, Luzia classifica em autoestima, identidade, 

negritude, conhecimento, conscientização e respeito: 

 
Autoestima porque me ajudou muito, eu tenho baixa autoestima, 
mas quando eu estava desfilando me sentia maravilhosa. Felipe 
e as meninas [o produtor e as amigas] sempre estavam lá me 
botando pra cima e isso me ajudou muito. Me ajudou também a 
me reconhecer como mulher negra, foi muito importante. 

 

Para Suelen, além da autoestima, é o momento do negro no ambiente escolar, de 

mostrar sua cultura e sua existência: 

 
Eu gosto de mostrar tipo a cultura... a beleza negra pras pessoas, 
eu acho muito maneiro. É a hora do negro se mostrar, quem ele 
é de verdade. Eu me sinto até melhor fazendo isso. Eu acho que 
mostra pra gente que nós não somos inferiores entre as cores… 
Autoestima, identidade, negritude, conhecimento, respeito. Eu 
acho que cada um que entra lá saem de um modo diferente, 
sabendo mais de coisas e aprendendo a se respeitar, a respeitar a 
si mesmo. 

 

 Já Wallace cita, também, a questão do empoderamento e de como a atitude de 

estar na passarela pode influenciar outras pessoas negras: 

O que me levou [a desfilar] foi a questão do empoderamento... 
Quando surgiu a ideia do Desfile eu fiquei maior animado. Eu 
gostei muito e já fico querendo saber se vai ter no próximo ano. 
Eu acho que é importante, porque tem muito aluno negro na 
escola e foram poucos que desfilaram. Eu mesmo, ano passado, 
fiz 2 ou 3 pessoas desfilarem. Acho importante, porque quando 
um aluno vê outro negro lá, ele pensa “pô, ele tem coragem”. 

 

Fica perceptível, nos diferentes discursos, o que Nilma Lino Gomes (2002b) 

percebe sobre o corpo e o cabelo crespo como fortes traços identitários. O Desfile é o 
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momento em que esses estudantes colocam em foco sua estética através das roupas, 

adereços e também seus cabelos produzidos para o momento. É o momento onde a 

estética negra está em evidência. 

O corpo negro atua simbolicamente, como aparece nos discursos, como “a hora 

de se mostrar”, ou, como Gomes sugere, como agente de sua própria cultura, quando age 

na intenção de demonstrar códigos, valores próprios de seu grupo. 

Não obstante, é importante frisar que esses corpos e cabelos, no momento do 

Desfile, estão em uma perspectiva positiva. Seus corpos e cabelos são alvo de 

contemplação, pelo belo, e de deslumbramento. Viram referência e, de certa forma, estão 

ali ditando, ou melhor, formulando concepções do que é considerado belo, bonito e a 

tendência.  

Neste sentido, pode-se afirmar o mérito do Desfile de Moda Afro para o 

(auto)reconhecimento destes estudantes enquanto sujeitos negros. A forma como eles 

revelam a mudança, em seus comportamentos ou relacionado à autoestima, expressa essa 

identificação.  

Por sua vez, ressalto, novamente, como aparece no discurso de Suelen, a palavra 

“momento”. Mais uma vez, é preciso refletir sobre a pontualidade em que a estética, a 

cultura, corpos e cabelo são evidenciados no ambiente escolar. Ao mesmo tempo em que 

os discursos apontam para a relevância de práticas pedagógicas como essas, é preciso 

reconhecer, ainda, a irregularidade dessas ações. 

Isto posto, mesmo com a pontualidade em que esses eventos ocorrem, em geral 

no mês de novembro, atividades como essa têm se solidificado como alternativa à 

estrutura educacional vigente. É perceptível que o projeto pedagógico se enraizou como 

prática e é esperado pelos estudantes durante todo o ano letivo, sobretudo pelos estudantes 

negros. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

Este Produto Acadêmico Final teve como objetivo analisar em que dimensão 

práticas como o Desfile de Moda Afro influenciam estudantes negros a reconhecerem 

suas identidades e a se afirmarem enquanto tal. 

Foi analisado o discurso dos estudantes participantes do Desfile e suas perspectivas. 

Além disso, como pano de fundo, estava sobreposta a importância do evento Mostra de 

Cultura Negra como atividade propulsora de discussões étnico-raciais positivadas. 

Foi possível compreender que a existência desse tipo de evento é um caminho 

possível para uma educação produtora de experiências positivas, no que tange à vivência 

do estudante negro no ambiente escolar. Além disso, cria-se um espaço, não existente 

anteriormente, para os estudantes reafirmarem suas raízes étnicas e culturais. Toda 

dificuldade encontrada no dia a dia da escola, por conta dos currículos, do preconceito 

existente em parte do corpo docente, pela falta de formação continuada, são amenizadas 

durante o período em que se desenvolve projetos que discutem a cultura afro. Vê-se, 

também, marcadores como cabelo e corpo serem explorados como elementos de resgate 

e valorização étnica. 

Concluiu-se, também, a excepcionalidade em que esses espaços de construção 

alternativa acontecem. Contudo, os discursos demonstram como o evento de Cultura 

Negra no Liceu Nilo Peçanha é uma realidade para aquela escola. Além disso, tem sido 

polo contribuinte para experiências positivas de formação de identidade para esses 

estudantes. 

Para além da análise sobre a influência positiva de práticas pedagógicas como essa, 

espera-se que o presente trabalho seja um estímulo e uma inspiração para outras 

instituições ou docentes no compromisso de construção de uma educação antirracista. 

 

 

 
 
 
 
 
 



 

37 
 

REFERÊNCIAS 

 
BECKER, Howard. Métodos de pesquisa em ciências sociais. São Paulo: Hucitec, 1993. 

BONI, Valdete; QUARESMA, Sílvia Jurema. Aprendendo a entrevistar: como fazer 
entrevistas em Ciências Sociais. Revista Eletrônica dos Pós-Graduandos em 
Sociologia Política da UFSC, Santa Catarina, v. 2, n. 1, p. 68-80, janeiro-julho/2005. 

CAPPELLE, M.; MELO, M.; GONÇALVES, C. Análise de conteúdo e análise de 
discurso nas ciências sociais. Organizações Rurais e Agroindustriais, Lavras, v. 5, n. 
1, 2003. 

GOMES, Nilma Lino. Educação e identidade negra. Aletria – Revista de Estudos de 
Literatura, Belo Horizonte: Faculdade de Letras da UFMG, v. 6, n. 9, p. 38-47, 
dez/2002a. 

______. Trajetórias escolares, corpo negro e cabelo crespo: reprodução de estereótipos 
ou ressignificação cultural? Revista Brasileira de Educação, São Paulo, n. 21, p. 40-
168, set/out/nov/dez, 2002b. 

______. Educação, identidade negra e formação de professores/as: um olhar sobre o corpo 
negro e o cabelo crespo. Revista Educação e Pesquisa, São Paulo, v. 29, n. 1, p. 167-
182, jan/jun. 2003. 

HALL, Stuart. Identidade cultural e diáspora. Revista do Patrimônio Histórico e 
Artístico Nacional, Rio de Janeiro, 1996. 

LOPES, Bernarda Elana Madureira. Grupo focal na pesquisa em Ciências Sociais e 
Humanas. Revista Educação e Políticas em Debate, Uberlândia, v. 3, n. 2, p. 482-492, 
ago./dez. 2014. 

MIRANDA, Maria Gouvea. G; RESENDE, Anita. C Azevedo. Sobre a pesquisa-ação na 
educação e as armadilhas do praticismo. Revista Brasileira de Educação, São Paulo, v. 
11, n. 33, p. 511-565, set/dez 2006. 

MUNANGA, Kabengele (Org.) Superando o racismo na escola. Brasília: Ministério da 
Educação. Secretaria de Educação Fundamental, 1999. 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de; CANDAU, Vera Maria Ferrão. Pedagogia decolonial e 
educação antirracista e interculturral no Brasil. Educação em Revista, Belo Horizonte, 
v. 26, n. 01, p. 15-40, abril/2010. 

OLIVEIRA, Luiz Fernandes de. Educação antirracista: tensões e desafios para o ensino 
de Sociologia. Educação e Realidade, Porto Alegre, v. 39, n. 1, p. 81-98, jan./mar. 2014. 

SILVA, Petronilha Beatriz Gonçalves e. Aprendizagem e Ensino das Africanidades 
Brasileiras. In: MUNANGA, Kabengele (Org.) Superando o racismo na escola. 
Brasília: MEC, 1999. 

SOARES, Rosemary Dore. Gramsci, o estado e a escola. Ijuí: Unijuí, 2000. 488p. 

 

 



 

38 
 

Matérias jornalísticas 

 

EXAME. No Rj, 14% dos alunos de escolas privadas buscam a rede pública. Exame. 
Brasil. 26 dez. 2017. Não paginado. Disponível em: https://exame.abril.com.br/brasil/no-
rj-14-dos-alunos-de-escolas-privadas-buscam-a-rede-publica/. Acesso em 20 set. 2018. 

NUNES, Dimalice. Racismo e falta de formação dificultam educação de temas étnicos 
raciais nas escolas. Carta Capital. Carta Educação. 29 fev. 2016. Não paginado. 
Disponível em: http://www.cartaeducacao.com.br/especiais/vale/racismo-e-falta-de-
formacao-dificultam-educacao-de-temas-etnicos-raciais-nas-escolas/. Acesso em 20 set. 
2018. 

 

  



 

39 
 

APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 
 
 

1 – Idade? 

2 – Onde mora (bairro, cidade)?  

3 – Quantas pessoas moram na sua casa?  

4 – Qual é a renda total dos que trabalham? 

5 – Frequenta algum espaço religioso (igreja, terreiro etc.)? Qual? Há quanto tempo? 

6 – Já participou de algum movimento social ou partido político? Tinha relação com a 
negritude? 

7 – Descreva sua participação nas Mostras de Cultura Negra. 

8 – Está na organização da edição de 2018 ou em algum projeto/trabalho? 

9 - O que te levou a participar do Desfile de Moda Afro e como você avalia a sua 
participação? 

10 – Na sua visão, qual ou quais dos termos abaixo podem ser relacionados ao Desfile de 
Moda Afro:  

(  ) Autoestima 

(  ) Identidade 

(  ) Afirmação 

(  ) Autonomia 

(  ) Negritude 

(  ) Conhecimento 

(  ) Conscientização 

(  ) Respeito 


