
 
 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ad-mirar, mirar desde dentro, cindir para 

voltar a mirar o todo ad-mirado, que são um 

ir até o todo e um voltar dele até suas partes, 

são operações que só se dividem pela 

necessidade que tem o espírito de abstrair 

para alcançar o concreto. No fundo, são 

operações que se implicam mutuamente. 

Paulo Freire 

 

 

 

Ao fim deste trabalho, gostaríamos que as 

pessoas sintam, como nós, a dimensão aberta 

da consciência. 

Minha última prece: 

Ô meu corpo, faça sempre de mim um ser que 

questiona. 

Frantz Fanon 

 

 

 

 



Apresentação 

 

 

O livro DIALOGOS PLURAIS: Produção de conhecimento em História e Cultura 

Afro-brasileira e Indígena, destaca a produção e a difusão do conhecimento nas pesquisas 

acadêmicas em realizadas na Pós-graduação Lato Sensu em História e Cultura Afro-brasileira 

e Indígena do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus 

Governador Mangabeira, no período de 2016-18.  

No decorrer dos capítulos, seguem análises discursivas dos autores com vistas a 

conduzir você leitor a perceber os objetivos e resultados propostos nas pesquisas a partir de 

compromissos e responsabilidades sociais alcançados na dimensão da práxis da educação 

antirracista nas temáticas afro-brasileira e indígena.  

 A articulação ensino/pesquisa/extensão desses estudos se fez presente desdobrando-se 

na sociedade produzindo na comunidade resultados como, organização de seminários, 

simpósios e oficinas o que estreitou laços na construção de arranjos educacionais para 

formação de lideranças em diferentes comunidades da região, tomando como referência a 

multidisciplinaridade do conhecimento e dos saberes em suas múltiplas referencialidades.  

 O resultado desse escrito assenta-se, ainda, em três pilares estruturantes da pesquisa 

acadêmica: sujeitos, lócus e metodologias plurais.  Por fim propomos que a leitura de 

Diálogos Plurais possa abrir perspectivas epistemológicas e práticas para pensar outras 

configurações na difusão do conhecimento, não somente no ambiente acadêmico da Pós 

Graduação assim como nos espaços formais e não formais de educação e comprometidos em 

derrubar as estruturas carcomidas daqueles que elegem o racismo e a exclusão como norma. 

 
 

Os organizadores 
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Prefácio 

 

 

        Para mim a escrita desse prefácio tem um duplo sentido, primeiramente destaco a minha 

imensa satisfação em entregar à sociedade o resultado das reflexões de muitas horas de 

dedicação dos pesquisadores e educadores, muitos desses, agora egressos do curso e 

prosseguindo seus percursos acadêmicos e profissionais em outras instituições imbuídos e 

comprometidos em investigar diferentes dimensões das relações afro-brasileira e indígenas.  

        Não obstante, confesso sentir um regozijo de perceber que valeu à pena o esforço para 

garantir a existência de uma pós-graduação pública, com a qualidade da contribuição de 

inúmeros parceiros, na academia, nos movimentos culturais e sociais e na comunidade do 

Recôncavo baiano, com destaque aos companheiros da rede dos Núcleos de Estudos Afro-

brasileiros e Indígenas (Neabis IFBAIANO), elementos sem os quais não seria possível 

consolidar o projeto da pós-graduação lato sensu em História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena, ofertada pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus 

Governador Mangabeira. Na condição de coordenador dessa pós graduação, não me perdoaria 

se numa tentativa frustrada tentasse sem sucesso, citar todos os nomes dos nossos “irmãos de 

quilombos”.   

							Deste modo, aceitei representar a todos e todas aceitando escrever o prefácio do livro 

DIÁLOGOS PLURAIS: Produção de conhecimento em História e Cultura Afro-brasileira e 

Indígena, organizado por mim, e pelas prezadas egressas do curso, Eliane Fátima Boa Morte 

do Carmo e Hélia Regina Mesquita de Jesus.  

     Quero parabenizar o conjunto de autores e autoras que nos brindam com os seus textos, 

articulados com as análises referenciadas em suas práticas profissionais e que nos 

proporcionam reflexões e discussões relevantes a respeito da diversidade, favorecendo o 

reconhecimento e a valorização da contribuição africana e indígena como estratégia de uma 

educação antirracista. 

        Convido os leitores e leitoras a seguirem essas pistas contidas na preocupação central dos 

autores e autoras desse livro, fomentando na multiplicidade temática de diferentes objetos, 

uma ampla discussão sobre a importância dos estudos sobre as relações étnico-raciais na 



contemporaneidade tomando como referência a compreensão do papel da diversidade cultural 

no processo de desenvolvimento da sociedade brasileira.  

        O primeiro capítulo de Eliene Leite da Silva e Roberto Carlos Oliveira dos Santos, em 

TESSITURAS TEMÁTICAS E METODOLOGIAS PLURAIS: pesquisas na pós-graduação em 

história e cultura afro-brasileira e indígena, os autores destacam a produção e a difusão do 

conhecimento nas pesquisas acadêmicas produzidas no curso, perseguem as trilhas 

discursivas, os objetivos e os resultados propostos nos trabalhos e apontam outras 

configurações na produção/gestão e difusão do conhecimento no ambiente acadêmico da pós-

graduação em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena. 

          O segundo capítulo de Adriana da Silva Oliveira e Izanete Marques Souza, 

COMUNIDADE QUILOMBOLA VILA GUAXININ: EXPERIÊNCIAS DE VIDA E 

TRAJETÓRIA DO QUILOMBO EM CRUZ DAS ALMAS-BA, as autoras discutem a trajetória 

de vida dos sujeitos históricos a partir do protagonismo social de suas lutas identitárias e de 

gênero no processo formativo individual e coletivo para uma perspectiva de conquistas para 

essa comunidade. 

      O terceiro capítulo de Noliene Silva de Oliveira, A EDUCAÇÃO ESCOLAR 

QUILOMBOLA: as representações de marcador identitário em Ilha de Maré, a autora analisa 

diferentes perspectivas restaurativa da identidade quilombola que incidem nos sujeitos sociais 

nativos em diferentes tempos, ritmos e dimensões de aprendizagem permeada por práticas 

curriculares das escolas da Rede Municipal de Salvador/Bahia nas localidades pertencentes à 

Ilha de Maré.  

     O quarto capítulo de Hélia Regina Mesquita de Jesus, AS FASES DA EDUCAÇÃO 

ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL, a autora analisa como se deu o processo de escravidão 

através das relações interétnicas envolvendo indígenas, colonos e jesuítas, destaca a 

invisibilidade dessa história para a maioria da sociedade brasileira devido à escassez de 

documentos como fontes necessárias para possíveis comprovações de vários acontecimentos 

referentes aos povos indígenas como precursores da sociedade brasileira, bem como se deu o 

processo da educação escolar indígena no Brasil. 

     O quinto capítulo de Antonia Maria Almeida Alves e Josemar Rodrigues da Silva, A 

INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A DISCRIMINAÇÃO ÀS CRENÇAS ANCESTRAIS, os 

autores analisam de que forma a intolerância religiosa ocorre e repercute nas religiões de 

matriz afro-brasileira, particularmente quando orientada ao Candomblé, no texto são 

evidenciadas ainda as questões de ordem institucional decorrentes de proibições e conflitos, 



assim como as políticas públicas destinadas a coibir as diferentes formas de discriminação, e 

apesar dos avanços na legislação vigente, muitos danos ainda são perpetrados à aqueles que 

professam essas religiões. 
     O sexto capítulo de Josiane Rocha Conceição dos Santos e Ivo Ferreira de Jesus, AS 

IRMANDADES DO ROSÁRIO NAS CIDADES DE CACHOEIRA E INHAMBUPE - BAHIA: 

Contribuições e conflitos na formação identitária do negro, os autores discutem a importância 

dessas irmandades no processo de identidade e pertencimento étnico-racial dos seus membros, 

bem como as contribuições e tensões existentes dentro das irmandades que, dentre outros 

fatores, dava-se na maioria das vezes por motivos relacionados às religiões de matriz africana 

e os conflitos decorrentes de suas concepções e práticas.  

        O sétimo capítulo de Cláudio Márcio Rebouças da Silva e Roberto Carlos Oliveira dos 

Santos, PELE BRANCA E MÁSCARA NEGRA: representações simbólicas do “cão” na rede-

festiva do Bonfim de Muritiba –Ba, os autores fazem uma incursão no sincretismo das festas 

populares do território do Recôncavo da Bahia e problematizam, no caso da festa do “Cão”, a 

representação simbólica do estigma dos corpos negros demonizados por um lado pela 

sociedade, ao mesmo tempo em que atraem a participação de sujeitos brancos privilegiados 

camuflando-se e participando da folia. Um comportamento intrigante revelado pelo contraste 

em que o branco busca torna-se negro, ao passo que o negro potencializa sua identidade.  

       O oitavo capítulo de Sheyla Klícia Silva da Conceição, IDENTIDADE E 

ANCESTRALIDADE: A discussão do cabelo em transição e o uso do turbante com as/os 

estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus 

Governador Mangabeira B-a, a autora analisa os resultados da ação extensionista realizada 

com os estudantes com ênfase no debate das concepções sobre a transição capilar e o uso do 

turbante, a valorização da estética negra, tomando como referenciais a  ressignificação das 

identidades desses jovens. A ação serviu ainda como laboratório para futuras reflexões do 

grupo acerca do tema na assunção da identidade negra na cidade. 

       O nono capítulo de Caliane Costa dos Santos da Conceição e Robson de Oliveira Lins, 

AFILIAÇÃO DE JOVENS NEGRAS NO ENSINO SUPERIOR: O caso da UFRB, os autores 

investigaram como tem se constituído o processo de afiliação universitária de jovens negras 

do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), da Universidade Federal do Recôncavo 

da Bahia (UFRB), a autora delineia caminhos para compreender e analisar as experiências de 

negras (os) na universidade, tendo em vista o funcionamento do racismo dentro da dinâmica 

das relações institucionais no âmbito da UFRB e suas implicações no processo de afiliação.  



     O décimo capítulo de Maíza Fonseca da Purificação e Roberto Carlos Oliveira dos Santos, 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Impasses metodológicos em um curso 

profissionalizante de cozinha em um instituto federal, os autores analisaram os impasses 

metodológicos do curso profissionalizante de cozinha tomando como referências das análises 

os objetivos do documento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) e as entrevistas coletadas 

dos estudantes e gestores do curso.  

        O décimo-primeiro capítulo de Liliane de Jesus Oliveira Lima, PRODUÇÃO DE 

MATERIAL DIDÁTICO QUE CONTEMPLE A CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A 

HISTÓRIA DA ÁFRICA: Análise a partir das dissertações e produtos do mestrado 

profissional em história da África, da diáspora e dos povos indígenas/UFRB, a autora discute 

a importância da introdução das temáticas relativas à história da África e dos africanos e a 

cultura afro-brasileira nas salas de aula, através da análise dos trabalhos de conclusão do 

Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB, 

evidenciando as possibilidades de desenvolvimento desta temática nas escolas e as 

possibilidades de produção de materiais didáticos que abordem essas temáticas.  

        O décimo-segundo capítulo de Eliane Fátima Boa Morte do Carmo e Josemar Rodrigues 

da Silva, CURRÍCULO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO 

FUNDAMENTAL: Por uma outra lógica, os autores analisam a ausência da temática da 

cultura afro-brasileira e como ainda causam polêmica para inserção nos currículos escolares. 

A promulgação da lei que obriga a inserção desta temática, e posteriormente a que inclui o 

indígena, lei 10.639/03 e 11.645/08, respectivamente, proporcionaram um novo panorama 

possibilitando a existência de espaços de formação e materiais específicos, tendo como um 

dos grandes desafios a aplicação destes elementos em sala de aula numa outra lógica global e 

transversal, capaz de pensar o cotidiano e o entorno da relação entre o sujeito e o coletivo. 

        O décimo-terceiro e último capítulo de Caio Araújo dos Santos, BREVE HISTÓRICO DA 

PESQUISA EDUCACIONAL NO BRASIL SOBRE O FRACASSO ESCOLAR EM 

CONTRAPONTO COM AS PUBLICAÇÕES DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA 

COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR 

(CAPES) ENTRE OS ANOS DE 2010-2020, o autor desenvolve uma revisão de literatura 

sobre a temática do fracasso escolar na educação para, em seguida, analisar as pesquisas 

atuais acerca deste objeto intercruzado com a queixa escolar na educação básica, desenvolve 

com rigor suas problematizações ancorado na análise de conteúdo nos convidando numa 

perspectiva crítica da Psicologia Escolar, a repensar a prática do psicólogo, sobretudo na 

escola. 



         A proposição da edição desse livro pretende fomentar em você leitor/a uma reflexão 

sobre a relevância de conhecer a riqueza da diversidade cultural no território do Recôncavo 

baiano e seu entorno, estilos de vida impressos aqui nas mais instigantes temáticas e 

carregadas de sentidos, não apenas para os autores e autoras que pesquisaram seus objetos por 

um longo tempo perseguindo o rigor da prática científica, assim como nos saberes daqueles 

que estiveram envolvidos nas atividades sendo decisivos para a ação-reflexão-ação do 

coletivo, quer seja pisando no chão da sala de aula ou pisando no chão da terra, lugares de 

encontros e compromisso político-pedagógico com a transformação e a inclusão, como bem 

nos ensinou o mestre Paulo Freire.  

 

 

 

Governador Mangabeira, 26 de maio de 2021. 

Roberto Carlos Oliveira dos Santos 
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TESSITURAS TEMÁTICAS E METODOLOGIAS PLURAIS: pesquisas na pós-
graduação em história e cultura afro-brasileira e indígena.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eliene Leite da Silva 
Discente da Pós Graduação Lato Sensu em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (IFBAIANO/Campus 
Mangabeira). Email: elieneleite83@gmail.com 
 
Roberto Carlos Oliveira dos Santos 
Docente do IFBAIANO/Campus Governador Mangabeira, Mestre em Educação, Doutorando do Programa Multi 
Institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento – (UFBA-UNEB-IFBA). Email: 
roberto.santos@ifbaiano.edu.br 
 

 
 
 



Introdução 
 
 

Mudar é difícil... mas é possível. 
 

Paulo Freire 
 
        As condições de desigualdades no âmbito político, social e econômico da distribuição 
espacial do conhecimento, apesar da presença de importantes instituições públicas e privadas 
de ensino superior no território do Recôncavo baiano, encontra-se num processo de buscar dar 
conta das lacunas existentes entre o ensino superior e a educação básica no que diz respeito à 
formação dos professores e a resolução efetiva de problemas de diversas ordens, sobretudo 
nas comunidades rurais e por essa razão demandam cada vez mais de suporte da ciência e das 
políticas públicas.  
       Consideramos imperativo perceber de que forma um curso de pós-graduação lato sensu, 
situado na cidade de Governador Mangabeira (Ba), promove condições para a 
produção/gestão e difusão do conhecimento no tocante as temáticas da diversidade e das 
políticas educacionais antirracistas.  
       Com o advento do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano em 2012 e 
da Pós Graduação em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena (Pós HCABI) em 2017, 
somando-se a existência de outras universidades e institutos federais já radicados no território 
do Recôncavo baiano, os compromissos e responsabilidades sociais do ensino, pesquisa e 
extensão ganharam novas dimensões, uma vez que a articulação do conhecimento com a e 
sociedade nos desafiam a perseguir estratégias para a implementação dos resultados obtidos 
pela ciência.  
       Acrescentamos ainda outras perspectivas para o desenvolvimento socioeconômico local e 
regional que vem a ser a qualificação de jovens egressos dessas instituições para ocuparem 
espaços na pesquisa acadêmica e no mercado de trabalho.  
       Dessa forma torna-se mister fortalecer e ampliar o leque da pesquisa tomando como 
referência a produção científica, tecnológica e cultural em diversas áreas, no caso particular o 
conhecimento aportado sobre relações étnico-raciais em diversos contextos.      
      Os trabalhos de conclusão de curso produzidos alcançaram boa parte desses resultados, ao 
considerar as possibilidades de sintonia com os arranjos e contextos produtivos, sociais, 
econômicos, culturais e educacionais das regiões nas quais os cursistas residem, trabalham e 
ancoram seus saberes e laços identitários.  
 
Os nós da produção/gestão e difusão do conhecimento.  
 
      Diante do contexto sócio-econômico desigual de muitas comunidades o compartilhamento 
do conhecimento produzido nem sempre alcança imediatamente o lócus de difusão do 
conhecimento esperado.  
      Muitas questões se apresentam e nos fazem pensar sobre razões variadas, desde a 
dispersão dos produtores do conhecimento para outras regiões com maior capacidade de 
atender suas demandas para continuação de suas pesquisas ou ainda os deslocamentos que 
podem ocorrer para localidades mais próximas dentro do Estado ou até mesmo para outros 
territórios mais distantes fora do país, fenômeno conhecido no ambiente acadêmico dos 
pesquisadores como “fuga de cérebros”.  
       Outro importante fator que impacta no processo de difusão do conhecimento é a 
dificuldade de reprodução e aplicação dos resultados obtidos na pesquisa em escala 
mercadológica, seja no setor público ou privado.  



       O desenvolvimento da cultura de inovação nas empresas e instituições de ensino pode vir 
a torna-se condição indispensável para impulsionar e dar continuidade aos resultados 
alcançados nos centros de pesquisas. Para Froes Burnham (2002) trata-se do domínio pessoal, 
que poderá ser novamente transformado em conhecimento coletivo, através de processos de 
colaborativos ou cooperativos. 
      E ao destacar a importância desses espaços, Froes Burnham et col. (2012, p. 101) nos 
instiga com questões fundantes a respeito das múltiplas relações decorrentes da produção do 
conhecimento e suas perspectivas emancipatórias a sociedade, 
 

[...] O que são os espaços multirreferenciais de aprendizagem? Que potencial 
apresentam como alternativa de resistência à segregação sociocognitiva? Estas são 
questões intencionadas à reflexão de pessoas, grupos e organizações que assumem 
posturas ético-políticas empenhadas com a equidade de todos os seres humanos, e 
que merecem a atenção da Academia, fundamentalmente porque é aqui que: 1) se 
formam quadros de professores, cientistas, políticos, planejadores, legisladores, 
profissionais liberais..., que exercem funções e papéis considerados relevantes e 
ocupam posições de responsabilidade na sociedade, e cuja formação pode contribuir 
para atuarem proativamente no sentido desta superação; 2) se produz conhecimento 
socialmente significativo, comprometido com o desenvolvimento científico, 
tecnológico, econômico, social, cultural..., não apenas de uma sociedade, mas de 
abrangência internacional, conhecimento este que alicerça grandes decisões, 
inclusive aquelas voltadas para políticas de equidade; 3) atuam “formadores de 
formadores”, responsáveis pelos currículos da educação formal de nível superior, 
importante dispositivo para ajudar na formação de mentalidades de todos os 
graduados e pós-graduados desta sociedade; 4) se constroem críticas substantivas ao 
status quo e propostas de superação de graves problemas enfrentados por esta 
mesma sociedade, sem desprezar as influências e as repercussões da conjuntura e 
das relações internacionais. 
 

         Considerando o caráter social e cooperativado do conhecimento científico de que falam 
os autores, destacamos o estreitamento dos laços de colaboração da Pós HCABI com 
professores/pesquisadores da Universidade Federal do Recôncavo Baiano (UFRB), radicado 
no Laboratório de Ensino de História do Recôncavo Baiano (LEHRB) do Centro de Artes, 
Humanidades e Linguagem (CAHL) por onde passaram e formaram-se muitos dos cursistas 
ingressantes na Pós Graduação.   
        Na esfera do poder público municipal da cidade de Governador Mangabeira, discutimos 
com gestores e professores da rede, ministrando cursos de formação e Oficinas com caráter 
étnico-racial, em conformidade com as políticas públicas para o setor em diálogo permanente 
com a extinta Secretaria Municipal de Promoção da Igualdade Racial.   
        Outra importante articulação da Pós HCABI se deu com o Núcleo de Estudos Afro 
Brasileiro e Indígena – (NEABI/IFBAIANO/Mangabeira) e o Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros (NEAB) da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB).  Com destaque 
para algumas atividades realizadas com o Mestrado Profissional em História da África, da 
Diáspora e dos Povos Indígenas, programa promotor de importantes ações de formação na 
área das relações étnico-raciais e que conta com um qualificado quadro de 
professores/pesquisadores. 
        A Rede NEABI do IFBAIANO e o Consórcio de Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros 
(Conneab), este ligado à Associação Brasileira dos Pesquisadores Negros (ABPN), foram 
campos acadêmicos comprometidos em articular e traçar estratégias para as pesquisas de 
enfrentamento ao racismo, orientando a atuação e a produção acadêmica no interior das 
Universidades e Institutos Federais. 
       A apropriação social do conhecimento, quando referenciados pelos elementos da cultura, 
beneficia em cadeia toda a sociedade, portanto os trabalhos científicos de conclusão de curso 



resultaram de estudos e percepções comprometidos com uma prática transformadora na vida 
dos cursistas, sejam eles professores dos setores público ou privado ou ainda como sujeitos 
dispostos a prosseguir nos seus estudos acadêmicos em programas de mestrados e doutorados.  
        De todo modo a qualificação acadêmica na pós-graduação aponta para a melhoria dos 
índices de aprendizagem e formação mais adequada dos egressos da graduação para o 
mercado de trabalho, condição voltada melhoria do nível educacional regional. Diante desse 
contexto, o desafio de apreender a lidar com a diversidade e a multirreferencialidade1 se faz 
presente não apenas no contexto educativo mas dissemina-se em espaços sociais não formais, 
transpondo conteúdos curriculares ministrados e estudados na sala de aula.  Temos a 
considerar, portanto, a vertente cultural na região do Recôncavo com sua diversidade como 
elementos expressivos da pluralidade de diferentes matrizes socioculturais típicas do povo 
brasileiro.  
        Uma vez que a proposta dos conteúdos e atividades do ementário2 da Pós HCABI 
apontou possibilidades para problematizações contemporâneas sobre questões identitárias e 
do pertencimento territorial, o potencial formativo educacional foi ampliado na trajetória 
profissional e militante dos egressos, com resultados na educação antirracista não apenas em 
suas vidas assim como nas vidas dos sujeitos para os quais educam. 
 
Percursos formativos dos cursistas. 
 
        A Pós HCABI tem por objetivo o estudo do processo civilizatório africano e indígena na 
sua formação com uma identidade brasileira, representada pela contribuição dos africanos e 
indígenas e seus legados à história e cultura brasileira.  
        O arcabouço das leis 10.639/2013 e a 11.645/2008 foi fundante no conjunto de das 
proposições da pauta étnico-racial nos currículos da educação brasileira, possibilitando a 
articulação de todos os níveis de ensino dando atenção particular à formação de professores e 
a inserção dessas temáticas em espaços formais e, como entendo, devendo ser ampliada aos 
espaços não formais de educação.   
       O Projeto Político do Curso (PPC) nasceu em conformidade com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana comprometido, portanto, com a pauta de 
políticas afirmativas governamentais, com o objetivo de instituir e implementar “um conjunto 
de medidas e ações com o objetivo de corrigir injustiças, eliminar discriminações e promover 
a inclusão social e a cidadania para todos no sistema educacional brasileiro”. 
A lei 10.639/2003 nos parágrafos abaixo aponta que, 
 

§ 1º - O conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo incluirá o estudo 
da História da África e dos Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra 
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do 
povo negro nas áreas social, econômica e política, pertinentes à História do Brasil;  

																																																													
1 O conceito de multirreferencialidade apresenta a possibilidade de leituras e análises das situações, das práticas 
dos fenômenos e dos fatos educativos a partir de uma leitura plural dos objetos é, portanto, um campo 
epistemológico que toma referências distintas dotadas de complexidades e em função de sistemas de referências 
as quais não podem reduzir-se uns aos outros. Num campo interpretativo objetivo pode-se conduzir o 
entendimento dessa teoria do conhecimento como sendo a impossibilidade de tentar entender um fenômeno 
apenas por um único ângulo. 
2 Os componentes curriculares do curso da Pós HCABI são: Ética, Educação e Sociedade; Estudos Pós Coloniais 
e Etnicidade; Projetos e Trabalhos Monográficos; História das Lutas Populares de Negros e Índios no Recôncavo 
da Bahia; Antropologia Indígena; Geopolítica de Territórios Tradicionais; Diversidade Cultural na Educação de 
Jovens e Adultos; Currículo e Interculturalidade; Seminários/Tópicos Especiais. 
 



§ 2º - Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão ministrados 
no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e 
de Literatura e História Brasileira.  

 
        Também constituiu-se como marco na legislação educacional, a aprovação unânime pelo 
Conselho Nacional da Educação, em 10/3/2004, das “Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana”.  
        E ainda podemos destacar a Lei 12.288/2010, que instituiu o Estatuto da Igualdade 
Racial, importante e necessário instrumento de apoio a luta de combate às desigualdades no 
país ao definir em suas diretrizes com vistas a garantir a efetivação da igualdade de 
oportunidades para as populações negras, combatendo a discriminação, o racismo, o 
preconceito e demais formas de intolerância, por meio de políticas públicas. 
        Vale ressaltar, quando do ingresso dos cursistas na primeira turma do curso, os 
dispositivos legais e normativos acima, embora não estivessem plenamente consolidados em 
muitas instituições de ensino, foram importantes referenciais para a mobilização da luta e a 
disposição para o desenvolvimento das pesquisas. Vale ressaltar que muitos desses cursistas 
ainda estavam na graduação quando as leis e suas diretrizes foram promulgadas impactando 
fortemente em suas formações.                  
      Diante desses pressupostos é possível questionar se as garantias das leis 10.639/2003, 
11.645/2008 e 12.288/2010 conseguiram alterar ou não as condições anteriores a elas no 
desmonte do preconceito e das desigualdades na escola produzindo modificações no cenário 
educacional e social?  
     Para responder essa pergunta é possível que futuras pesquisas diagnósticas sobre as ações 
afirmativas lancem luz sobre a problemática apontada, muito embora a lei não basta para 
alterar imediatamente o quadro imposto por séculos de colonialismo e desigualdades, pois o 
jogo das transformações sociais ocorre nas disputas e tensões da luta por ampliação de 
direitos e oportunidades coletivas.  
       Essas contradições são amplamente evidenciadas nas relações sociais do cotidiano e, 
principalmente, nas práticas educativas antirracistas.  
        A seguir, como estratégia metodológica nos diálogos dos/as cursistas com esse texto, 
adotamos como estratégia metodológica para preservar suas identidades a utilização de 
códigos como nos exemplos: onde se lê SM1, entenda sujeito masculino 1, onde se lê SF1, 
entenda sujeito feminino 1 e assim por diante. 
      Veja de que forma alguns cursistas percebem a importância dos marcos legais e as 
repercussões em suas formações acadêmicas e práticas pedagógicas: 
 
[...] A escola é o reflexo da nossa sociedade e neste espaço repleto de diferenças, sobrevêm 
nas relações cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas entre 
seus membros, não só entre os alunos. (SF1) 
 
[...] O marco legal é importante e necessário instrumento destinado a garantir à população 
negra a efetivação da igualdade de oportunidades, combatendo a discriminação, o racismo, o 
preconceito e demais formas de intolerância, por meio de políticas públicas. (SM1) 
 
[...] Ressalto a importância dada à criação mais recente da lei 11.645/2008, que reforça as 
discussões acerca do ensino indígena a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 
nacional, e que busca promover a inclusão no currículo da temática História e cultura afro-
brasileira e indígena nas escolas. (SF2) 
 



[...] Durante três anos e meio estive inserido no grupo PET atuando positivamente na 
construção do êxito acadêmico, a partir de ações protagonistas de promoção de uma educação 
humanística, como o trabalho de extensão em escolas públicas do Recôncavo da Bahia, 
divulgando os cursos de graduação e as políticas de permanência; a formação cultural e a 
formação científica, expressa nas vivências do quadripé: ensino-pesquisa-extensão-políticas 
afirmativas, para a produção acadêmica de conhecimento a partir das demandas 
sóciohistóricas, etnicorracialmente referenciadas. (SM3) 
     
       Nas práticas do cotidiano, orientadas pelo comportamento dos sujeitos e suas 
representações, além da disputa pela inversão da lógica do racismo estrutural das instituições 
é que o enredo de tensões entre o sujeito que discrimina e o que é discriminado pode ser 
alterado.  
        Pensamos que seja na sociedade que o preconceito racial legitima-se ou não. Os 
trabalhos científicos críticos e pós coloniais3, sendo difundidos na sociedade a partir de 
respostas dos pesquisadores comprometidos com a perspectiva crítica dos seus objetos de 
estudos, podem ser uma chave explicativa para entender e apontar um outro patamar 
relacional com a Diferença4. 
        Não obstante o professor deve adotar uma postura crítica e de enfrentamento, colocando 
na centralidade de sua práxis questões propositivas nas dimensões política, social, afetiva e 
metodológica à cerca da temática do preconceito racial, quer este esteja presente na escola ou 
noutro contexto social das ruas perpassado por disputas narrativas e elementos da linguagem 
perpetuadora das desigualdades.  
        Diante desse contexto, o desafio de apreender a lidar com a diversidade se faz presente 
no contexto educativo e nos espaços sociais de formação, vai além dos conteúdos curriculares 
ministrados e estudados na sala de aula.  
         Temos a considerar a vertente cultural na região do Recôncavo com sua diversidade 
como elementos expressivos da pluralidade de diferentes matrizes socioculturais do povo 
brasileiro. Portanto, conjugar a proposta dos conteúdos e atividades do ementário desse curso, 
possibilita aos cursistas despertarem para consciência identitária pertencimento territorial.  
Fortalecidos, poderão aproveitar o potencial de oportunidades, não apenas no processo 
formativo educacional, mas na trajetória de suas vidas e dos discentes para os quais educam. 
        Ao adotarem posturas de enfrentamento ao racismo, muito dos cursistas perseguiram 
uma compreensão histórica relacional com os objetos de suas pesquisas,  
 
[...] de fato, é preciso romper o silêncio e problematizar o sujeito branco, ou seja, transformá-
lo em objeto analítico para melhor compreender o fenômeno social investigado. (SM2) 
[...] é inegável que a nação brasileira foi e é forjada sobre a égide da racialização dos povos, 
no que pesa apresentar que fomos nós, negros e negras, indígenas e mulheres os/as 
inferiorizados/as ao longo da história, e para tanto, discutir a decolonialidade provoca-nos 
analisar a sociedade complexamente. (SM3) 
 

																																																													
3 Nas décadas de 1980-90, a crítica “pós-colonial” ganhou amplitude e institucionalização em diversas partes do 
mundo, sobretudo nas academias estadunidenses, canadenses, caribenhas, europeias, indianas, australianas e 
africanas. Trata-se de uma crítica recente, que tende a se aliar, grosso modo, a outras correntes de pensamento, 
interessadas no deslocamento da agência eurocêntrica das ciências sociais, como os estudos subalternos, pós-
ocidentalismo. 
4 Um aspecto importante para entender o conceito de Diferença tomando como marco o final do século XIX 
como o período da emergência das epistemologias das diferenças entre brancos e não-brancos. Essas elaborações 
ainda hoje influenciam, de modo marcante, a compreensão das ciências sociais sobre a questão racial. 



        Destarte, diante da complexidade da formação social brasileira advinda de uma matriz 
pluriétnica em que muitos dos sujeitos classificam hierarquicamente as diferenças, sobretudo 
pela cor da pele e o fenótipo dos sujeitos, torna-se necessário educar igualmente não apenas 
quem sofre a ação discriminatória, mas principalmente os discriminadores, sem perder de 
vista a recuperação do afeto5 atingido do sujeito vitimado.   
       Enfrentar essas questões é um desafio que apontam para medidas firmes na perspectiva 
do combate às práticas de preconceito racial identificadas na sociedade. Esses elementos são 
imprescindíveis e devem formar a base de toda pesquisa acadêmica antirracista. 
 
Tessituras temáticas e metodologias plurais. 
 
         Pela natureza de uma pós-graduação lato sensu não foi exigido, no ingresso da Pós 
HCABI, um projeto prévio de pesquisa do candidato. Por ser uma turma inaugural de um 
curso em construção, as linhas de pesquisas foram criadas após os debates ocorridos no 
decorrer das aulas do componente curricular Projetos e Trabalhos Monográficos. Com os 
projetos delineados em seus temas, justificados e com os objetivos, os mesmos foram 
encaminhados para as respectivas orientações. 
       Os projetos foram aportados em três linhas. A linha um para projetos sobre Estudos pós-
coloniais, interculturalidade e políticas afirmativas, a linha dois, das Relações étnico-raciais e 
processos de ensino-aprendizagem e a linha três, das Religiosidades, movimentos sociais e 
populações tradicionais.  
        A lista abaixo indica os títulos dos vinte e quatro artigos do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC)6, defendidos pelos autores/as e aprovados nas distintas bancas de avaliação7. 
 

Linha 1 - Estudos pós-coloniais, interculturalidade e políticas afirmativas 
 
1) ESCRAVIZADOS E LIBERTOS EM SÃO VICENTE FERRER D’AREIA: entre 

alianças e resistências, marcas da historicidade local (1870-1888). Jaqueline 
Oliveira Santos Barbosa 

2) PELE BRANCA E MÁSCARA NEGRA: representações simbólicas do “Cão” na 
rede festiva do Bonfim de Muritiba-BA. Cláudio Márcio Rebouças da Silva 

3) PERMANÊNCIA E ÊXITO ACADÊMICO NO CONTEXTO DAS AÇÕES 
AFIRMATIVAS: o caso da UFRB. Natanael Conceição Rocha 

4) AFILIAÇÃO DE JOVENS NEGRAS NO ENSINO SUPERIOR: o caso da UFRB. 
Caliane Costa dos Santos da Conceição 

5) IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE: a discussão do cabelo em transição e o 
uso o turbante com as/os estudantes de um Instituto Federal. Sheyla Klícia Silva 
da Conceição 

 
Linha 2 - Relações étnico-raciais e processos de ensino-aprendizagem 

																																																													
5 Entendido, no campo da psicanálise e da abordagem Lacanina, como um estado emocional, incluindo toda a 
gama de sentimentos humanos, do mais agradável ao mais insuportável, manifestado de forma violenta, física ou 
psíquica, de modo imediato ou adiado. O afeto está sempre ligado àquilo que nos constitui como sujeitos 
desejantes em nossa relação com o outro semelhante, com o grande Outro, como lugar do significante e da 
representação do objeto.  
6 Conforme o regimento da Pós-Graduação Lato Sensu em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena do 
IFBAIANO/Campus Mangabeira, o Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste na construção de um artigo 
científico relacionado às áreas de competência do curso e poderá ser apresentado em forma de revisão ou 
empírico (relato de caso, pesquisa de campo, ou de outra natureza). 
7 As avaliações dos trabalhos de conclusão de curso ocorrem mediante apresentação pública do artigo para uma 
Banca Examinadora, formada por três membros, escolhidos pelo coordenador do curso e o/a orientador/a. 



 
6) AS DANÇAS AFRO-BRASILEIRAS E INDÍGENAS EM ESPAÇOS 

EDUCATIVOS: história, cultura e educação. Adriano dos Santos Pereira 
7) A CONTAÇÃO DE HISTÓRIA E AUTOESTIMA DA CRIANÇA 

AFRODESCENDENTE. Luciana Marques da Paz da Silva 
8) OS PASSOS DA EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA NO BRASIL. Hélia 

Regina Mesquita de Jesus 
9) CURRÍCULO E RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NOS ANOS INICIAIS DO 

ENSINO FUNDAMENTAL: por uma outra lógica. Eliane Fátima Boa Morte do 
Carmo 

10) POSSIBILIDADES DE PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO QUE 
CONTEMPLEM A CULTURA 

11) AFRO-BRASILEIRA E A HISTÓRIA DA ÁFRICA: análise a partir das 
dissertações e produtos do Mestrado Profissional em História da África, da 
Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB. Liliane de Jesus Oliveira Lima 

12) O RACISMO NO AMBIENTE ESCOLAR: uma reflexão necessária. Vagna 
Antonia de Almeida Santos 

      INSERÇÃO DE ESTUDANTES NEGROS E NEGRAS DO CAMPO NA 
ESCOLA URBANA. Antonia da Silva Costa 

13) EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: impasses metodológicos no curso 
profissionalizante de Cozinha de um Instituto Federal. Maíza Fonseca da 
Purificação 

14) CORPO E CABELO DE JOVENS NEGRAS NO AMBIENTE ESCOLAR 
PÚBLICO DE UM INSTITUTO FEDERAL. Iansmin de Oliveira Gonçalves 

 
15) (A) HISTOCIDADE DOS ÍNDIOS NOS LIVROS DIDÁTICOS DE HISTÓRIA. 

Ricardo da Silva Campos 
 

Linha 3 - Religiosidades, movimentos sociais e populações tradicionais 
 
16) JUVENTUDE NEGRA NA EDUCAÇÃO DE JOVENS  E ADULTOS: a 

experiência da escola polo do Projeto Sinaleiras. Gicélia da Cruz 
17) COLETIVIDADE INSURGENTE: protagonismo, tensões e territórios. Joilson 

Fiúza dos Santos 
18) A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A DISCRIMINAÇÃO ÀS CRENÇAS 

ANCESTRAIS. Antonia Maria Almeida Alves 
19) EXPERIENCIA DO POVO DE SANTO EM ESPAÇOS FORMAIS DE 

EDUCAÇÃO: UM OLHAR SOBRE VIVENCIAS ESCOLARES EM 
GOVERNADOR MANGABEIRA. Ileana Helen Cardoso Conceição 

20) A CAPOEIRA COMO INSTRUMENTO DE FORMAÇÃO. Maria Cristina dos 
Anjos Ramos 

21) TRAJETÓRIAS DE MULHERES NEGRAS NA PESCA ARTESANAL DO 
MANGUE SECO EM VALENÇA (BA): uma abordagem sobre gênero e 
empoderamento. Telma Maria Pereira dos Santos 

22) COMUNIDADE QUILOMBOLA VILA GUAXININ: experiências de vida e 
trajetória do quilombo em Cruz das Almas-Ba.  Adriana da Silva Oliveira 

23) AS IRMANDADES DO ROSÁRIO NAS CIDADES DE CACHOEIRA E 
INHAMBUPE, BAHIA: contribuições e conflitos na formação identitária do 
negro ontem e hoje. Josiane Rocha Conceição dos Santos 

24) VOZES DE RESISTÊNCIA: as narrativas da comunidade remanescente de 



Santiago do Iguape. Willys Bezerra dos Santos 
          
          A análise dos trabalhos mostrou diferentes possibilidades de metodologias de 
investigação e categorização numa esfera da subjetividade. Os percursos dos cursistas na 
graduação deixaram rastros, embora o pesquisador ao decidir pela retomada de temas 
estudados anteriormente provoca o despertar do seu objeto perdido ou guardado 
provisoriamente na gaveta chamando-o para o despertar de novos diálogos.   
        É na singularidade das experiências com a pesquisa que cada autor/a encontra os seus 
critérios utilizados para a seleção do locus da pesquisa, bem como dos sujeitos que 
contribuíram para a sua realização. O rigor teórico-metodológico pode desvelar o que se passa 
na vida das pessoas para interagir com a realidade social propondo, assim, possibilidades de 
transformação. 
        O método quando traçado como um pontilhado fundamenta o estudo e a compreensão do 
Outro em relação com o Nós e coloca um contraponto para concepções clássicas ocidentais 
que definem as posições de ser e existir do sujeito a partir de Si mesmo. Sousa (2005, p. 115), 
em oposição à concepção cartesiana de sujeito, afirma: “não existo porque penso, mas porque 
o outro me permite existir, é o outro que define o meu pensar sobre mim mesmo e que se 
reconstrói incessantemente nas relações que estabeleço no cotidiano”. 
       Sobre as a questão do paradigma da concepção cartesiana de “sujeito da verdade”, 
predomina uma crítica relativista de alguns cursistas quanto às bases norteadoras da análise 
em suas pesquisas, vejamos o que dizem,  
 
[...] duvidar das verdades estabelecidas para construir novas possibilidades e paradigmas para 
a efetivação da implementação de uma Educação Antirracista, subsidiada pelos conteúdos 
preconizados na lei 10.639/03 e nos documentos legais que a ampara.   
[...] A partir da realização de um curso de formação concluímos que ainda está centrada no 
sujeito, é relativo a si e ao coletivo, e não somente um conteúdo exterior, precisa ser visto 
com outra lógica. Uma lógica global, transversal, que inclui tudo e a todos. (SF4) 
 
          Os artigos seguiram metodologias tomando como referência muito das experiências dos 
cursistas no seu percurso acadêmico da graduação ou do mestrado. Percebi no processo 
crítico-reflexivo uma preocupação em tornar os sujeitos da pesquisa no centro do processo de 
ensino aprendizagem.  
       As metodologias tiveram como propósito estabelecer uma sincronia entre o pesquisador e 
o contexto em que os processos de aprendizagem estiveram inseridos. A partir dos 
referenciais de uma metodologia ativa, a autonomia é o objetivo central para determinar uma 
prática pedagógica ressignificada a ser aplicada no chão da escola e das comunidades 
pesquisadas.  
        Nesse particular, ao discutirmos temas da práxis docente voltamos a destacar a 
importância da formação docente para os professores e professoras da educação básica, pois 
essas pesquisas repercutem nos objetivos dessa pós-graduação, ao buscar uma visão de 
conjunto a respeito da pluralidade cultural brasileira e a compreensão dessas relações sociais 
na contemporaneidade.  
        A maioria dos cursistas demonstrou interesse em discutir temas implicados com as 
demandas cotidianas decorrentes da diversidade de jovens provenientes de diferentes regiões 
da cidade, idade, classes sociais e formação escolar em redes escolares distintas, as falas 
revelaram,  
 
[...] a necessidade de implantação de uma política para atender e valorizar os estudantes 
negros e negras do campo, realizando um trabalho a partir de uma pedagogia específica para 



essa população, a fim de que estes desenvolvam um aprendizado que seja integrado à sua 
história e cultura. (SF2) 
 
[...] a necessidade de novas lentes para compreender a universidade, além das relações em 
sala de aula, a promoção da educação superior de qualidade, e com êxito para todos/as, a 
partir das relações de pregnância, especificamente para as camadas populares, negros e 
negras. (SM3) 
 
[...] Evidentemente que, apesar das transformações e ressignificações das festas de largo na 
Bahia, sobretudo no Recôncavo Baiano, em sua complexidade, ainda carregam uma dimensão 
de “tradição” que gera legitimidade no cenário nacional-cultural. (SM2) 
 
       A ênfase no processo formativo, ao se estabelecer com base interdisciplinar, recairá sobre 
as relações étnico-raciais em diferentes contextos, articuladas no processo educacional formal 
e não formal e a sua relevância será percebida no conhecimento histórico da construção de 
uma identidade nacional plural ancorada nas relações interculturais de diferentes matrizes, em 
particular as que predominam nas comunidades de identidades dos sujeitos. 
 

A reflexão sobre o exercício de compartilhar experiências e saberes no trabalho 
cooperativo pode contribuir para que a universidade repense suas práticas e, assim, 
encontre novos eixos para os seus currículos, ofertando, aos futuros profissionais, 
oportunidades de práticas para além de um saber eminentemente técnico. Assim, 
sentimentos, atitudes, cooperação, solidariedade e responsabilidade social estarão 
envolvidos num mesmo propósito, colocados como elementos necessários ao 
processo de aprendizagem (BURNHAM, 2000). 

 
 

         Fróes Burnham (2000) denomina como “exercício de compartilhar experiências e 
saberes no trabalho cooperativo” é possível pensar a relação dialógica do professor com sua 
pesquisa, problematizando outros cenários para educação, não como uma receita pronta ou 
uma imposição daquele que persegue seu objeto, mas num conjunto de práticas 
contextualizadas a serem disponibilizadas para outras experiências carregadas de sentidos.  
        Nas dimensões de compartilhamento destacadas pelos cursistas, a maioria revelou um 
compromisso político em suas pesquisas, implicado na luta por implementação e garantia de 
políticas afirmativas, 
 
[...] Durante três anos e meio estive inserido no grupo PET atuando positivamente na 
construção do êxito acadêmico, a partir de ações protagonistas de promoção de uma educação 
humanística, como o trabalho de extensão em escolas públicas do Recôncavo da Bahia, 
divulgando os cursos de graduação e as políticas de permanência; a formação cultural e a 
formação científica, expressa nas vivências do quadripé: ensino-pesquisa-extensão-políticas 
afirmativas, para a produção acadêmica de conhecimento a partir de demandas sócio-
históricas e étnico  racialmente referenciadas. (SM3) 
 
[...] Pensando em encontrar algumas respostas que pudessem aprofundar a reflexão acerca da 
inserção da lei 10.639/03 na escola e, em consonância com a necessidade de refletir e 
aprofundar minha visão acerca da construção final do projeto de pesquisa do doutorado, 
elaborei um projeto de formação para professores da rede municipal de Educação da Cidade 
de Salvador. (SF4) 
 
         A multirreferencialidade no contexto das aprendizagens nos coloca diante da 
necessidade de fortalecer e ampliar o leque de pesquisa na pós-graduação, especialmente 



quando se trata das possibilidades de pesquisas em educação. Desse modo, as tessituras 
contidas nos objetivos das pesquisas deslizam nas justificativas do pesquisador e nas razões 
promotoras da imersão em temas tão espinhosos quanto as saídas possíveis que pretendem 
contribuir para a luta antirracista e a (re)inscrição dessas histórias.  
 
Considerações finais 
 
          Diante do exposto pensamos que para além dos marcos legais, é preciso avançar rumo a 
uma educação que se comprometa com a reflexão crítica e que eduque sujeitos na perspectiva 
da autonomia e do compromisso político com as lutas históricas que foram travadas no seio da 
sociedade brasileira.  
        A formação continuada e o aprofundamento teórico-metodológicos gerais e específicos 
na área educacional e da pesquisa científica tem como premissa atualizar a formação e prática 
profissional, de acordo com os objetivos da pós-graduação lato sensu.     
        Dessa forma o universo de compreensão sobre as relações étnico-raciais no Brasil 
contemporâneo, partiram dos desafios práticos e pressupostos teóricos dos cursistas para a 
construção pedagógica e curricular da pluralidade cultural na educação 
         A base epistemológica dos trabalhos sinalizaram dimensões emancipatórias, colocando 
na pauta das investigações questões como, que tipo de sujeitos se quer formar, qual a proposta 
curricular que deve ser pensada nas instituições de ensino, sejam elas da educação básica ou 
superior, sugerem pensar criticamente nas políticas educacionais, buscam identificar qual a 
ideologia defendida e a quem favorece, dentre outras questões do ensino e da pesquisa.   
        No conjunto, trata-se de propostas para uma educação antirracista, inclusiva, 
democrática, livre de preconceitos e não etnocêntrica, coerente com os desafios emergentes 
que se impõem na contemporaneidade e demandam respostas urgentes. 
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Introdução 

 

Colocar as populações negras como protagonistas de suas histórias é necessário e 
urgente para promover ações de valorização dessas populações secularmente negligenciadas. 
Desta forma, este artigo tem a intenção de iniciar uma análise histórica sobre a comunidade 
Quilombola Vila Guaxinin, localizada na cidade de Cruz das Almas-Ba, município que faz 
parte da região denominada Recôncavo Baiano, e que abarca um legado histórico construído 
por trajetórias de vida de populações negras que hoje vem buscando e lutando por direitos 
sociais e identitários, sobretudo, na valorização das diversas comunidades quilombolas aqui 
existentes. 

Entendendo o processo histórico a que as populações negras foram relegadas, 
invisibilizadas das páginas e análises bibliográficas, sobretudo quando estão em pauta 
questões que dizem respeito as tensões sociais e étnico-raciais em que as comunidades 
quilombolas estão emersas, esta pesquisa procurou encontrar indícios da trajetória das 
populações quilombolas, tanto através de bibliografia estudada, quanto através das 
experiências de vida dos moradores desse quilombo, os quais, narraram sua trajetória de povo 
negro que se firma e preserva o legado histórico construído ao longo de séculos. 

Nesta perspectiva buscou-se apreender como os sujeitos apresentam e configuram os 
traços que definem a comunidade onde vivem e socializam. Aqui uso os dois termos (viver e 
conviver como sinônimo de socializar) pois acredito que viver seja uma condição inerente do 
sujeito, se vive até sozinho, mas, socializar é compartilhar. 

Assim, observamos que a cidade de Cruz das Almas-Ba, no final do século XIX era 
distrito de São Félix-Ba e desenvolveu-se através de uma estrutura econômica baseada na 
agricultura, inicialmente com a produção de cana-de-açúcar, no período escravagista. 
Posteriormente passou a lidar com culturas diversificadas, como a do fumo, da laranja, da 
mandioca, entre outras, essas produções agrícolas durante muitos anos foram responsáveis 
pela manutenção econômica da população da Vila Guaxinin, confirmando o que Walter Fraga 
Filho afirma a respeito dos processos de migrações e fluxos transitórios posteriores à abolição 
da escravização no Recôncavo: 

 
Nos dias imediatos à abolição, houve intensa movimentação de homens e mulheres 
egressos da escravização do campo para as cidades ou mesmo de uma freguesia rural 
para outra. Sabemos que, nos meses imediatos à abolição, libertos de vários 
engenhos se movimentaram para cidades do Recôncavo ou vice-versa para rever 
parentes ou fixar moradia. Em parte, essa movimentação dos libertos era 
prolongamento das fugas que se intensificaram nos últimos anos da década de 1880 
como decorrência do processo de desmonte das relações escravistas nos engenhos e 
alhures (2009, p.98). 
 

 Como sugere o autor, houve a permanência de muitos ex-escravizados nas cidades do 
Recôncavo, que foram criadas e organizadas a partir da fixação desses egressos do cativeiro 
que se firmaram na perspectiva da sobrevivência ou manutenção de laços familiares ou 
afetivos, o que nos direciona para a crença de que a Vila Guaxinin se assenta nestas 
características. 
 Dentre as questões orientadoras que conduziram a pesquisa destaco: quais as relações 
sociais construídas na comunidade quilombola? Como podemos apreender a história dessa 
comunidade a partir da perspectiva histórica apresentada pelos seus moradores? A partir 
destas questões objetivei conhecer a história e a importância da comunidade quilombola para 
os moradores do quilombo bem como para o município de Cruz das Almas-BA, a valorização, 
construção histórica e a trajetória dos quilombolas da Vila Guaxinin. Intencionei alcançar os 
resultados do estudo a partir dos relatos das experiências vivenciadas evidenciando as 



memórias dos quilombolas e revisando estudos bibliográficos já realizados que puderam 
contribuir para a compreensão das dinâmicas forjadas em torno das concepções de quilombo. 
 O desenvolvimento desse trabalho perpassou pelas análises metodológicas ligadas aos 
estudos sobre memória, oralidade e conceito de quilombo. O trabalho com fontes orais 
possibilitou o contraponto entre o que dizem os grupos populares e o que afirmavam as fontes 
escritas, a fim de que não fossem ecoadas as interpretações únicas e homogêneas.   
 A metodologia da História Oral nos permite desvelar, como aponta Verena Alberti 
(2009), um residiu de ação, pois há uma interlocução entre entrevistado e entrevistador, nessa 
perspectiva proporciona compreender o resíduo de uma ação específica e o exercício de 
analisar e interpretar o passado, possibilitando neste caso tornar o relato e constituição de 
memórias em uma fonte histórica. 
 Desse modo, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com moradores da Vila 
Guaxinin, gravadas em forma de áudio e posteriormente transcritas, possibilitando que essas 
memórias fossem transformadas em fontes históricas. Pretendeu-se, desta forma, dialogar com 
os moradores mais antigos da comunidade, líderes, membros da associação quilombola, vozes 
estas que foram solos férteis de relatos de experiência para dar vida a construção de 
conhecimento acerca da história da comunidade. 

A escolha das pessoas entrevistadas se deu inicialmente por um processo de interação 
com a líder da comunidade, que nos oportunizou estar em contato com os outros moradores, 
conhecendo seus familiares, o dia a dia do quilombo. Desta forma, expondo a 
intencionalidade do trabalho e apresentando o objetivo do mesmo, pudemos selecionar as 
falas que deram vida as informações aqui contidas. 

 Neste estudo, a identidade é um conceito relevante porque traz questões que dizem 
respeito àquilo que é inerente às experiências sociais dos sujeitos históricos. Assim, os 
sujeitos históricos da comunidade quilombola Vila Guaxinin, que lutam pelo direito de serem 
agentes de sua própria história, buscam a valorização de traços culturais que lhes são 
caraterísticos, principalmente quando vividos na coletividade, almejando minimizar, ou 
mesmo extirpar, as pressões e prejuízos historicamente construídos. 

Estes conceitos, estando ou não relacionados a uma terra, fazem valer significados já que 
a terra está carregada do significado de pertencimento, o qual não é limitado ao espaço físico, 
mas, sobretudo associado às construções subjetivas de pertencer a um lugar, a o lugar de sua 
autonomia social. Uma contribuição bastante significativa que nos auxilia a compreender esse 
sentido da identidade pode ser observada no que expressa Stuart Hall: 

 
As identidades são construídas por meio da diferença e não fora dela. Isso implica o 
reconhecimento radicalmente perturbador de que é apenas por meio da relação com 
o outro, da relação com aquilo que não é, com precisamente aquilo que falta, com 
aquilo que tem sido chamado de seu exterior constitutivo, que o significado 
“positivo” de qualquer termo – e assim, sua “identidade” – pode ser construído [...] 
A unidade, a homogeneidade interna, que o termo “identidade” assume como 
fundacional não é uma forma natural, mas uma forma construída de fechamento: 
toda identidade tem necessidade daquilo que lhe “falta (HALL, 2006, p.110). 

 
 Portanto, evidenciar estas questões são pertinentes, porque nos apontam as 
subjetividades que foram demarcadas e construídas por essa comunidade quilombola. 
Permitem também conceber o processo valorativo de associar o sujeito quilombola como 
agente protagonista de sua história. 
 

Concepções de quilombo e suas implicações para Vila Guaxinin 
 



 A Comunidade quilombola Vila Guaxinin teve o processo de certificação conquistado 
em abril de 2013, registrado no livro de cadastro geral da Fundação Cultural Palmares com o 
número 1.785, fazendo valer o seu direito historicamente reconhecido como grupo social que 
vivencia aspectos sociais e culturais de tradições afrodescendentes. Neste sentido não estão 
presos a uma concepção que enquadre o conceito de quilombo a um engessamento conceitual, 
ou um modelo de quilombo a ser delimitado, que os remeta a um passado apenas da fuga e 
resistência negra. A esse respeito Carlos Eduardo Marques nos coloca que:  
 

Tais grupos não precisam apresentar (e muitas vezes não apresentam) nenhuma 
relação com o que a historiografia convencional tratar como quilombos. Os 
remanescentes de quilombos são grupos sociais que se mobilizam ou são 
mobilizados por organizações sociais, políticas, religiosas, sindicais etc., em torno 
do auto-reconhecimento como um outro específico. Por conseguinte, ocorrem 
buscas pela manutenção ou reconquista da posse definitiva de sua territorialidade. 
Tais grupos podem apresentar todas ou algumas das seguintes características: 
definição de um etnônimo, rituais ou religiosidades compartilhadas, origem ou 
ancestrais em comum, vínculo territorial longo, relações de parentesco generalizado, 
laços de simpatia, relações com a escravização, e, principalmente, uma ligação 
umbilical com seu território, etc. (MARQUES, 2009). 

  

 O autor aponta não uma definição, mas um conjunto de características que definem a 
trajetória plural que diferencia experiências construídas pelas diversas comunidades 
quilombolas do nosso país. A Vila Guaxinin está enraizada sobre a influência de vários desses 
aspectos acima mencionados. É uma comunidade de população negra, localizada em uma 
região de origem escravocrata - Recôncavo Baiano -, uma população que se estabelece pelos 
laços de afetividade e de parentesco. 
 De acordo com Kabengele Munanga (1996) a palavra quilombo é uma derivação do 
termo Kilombo, de origem dos povos de língua bantu onde hoje se encontra o território dos 
atuais países africanos Zaire e Angola. Para ele, a palavra chega ao Brasil a partir do processo 
de venda de escravos que vieram dessa região, o autor ainda afirma que no continente 
africano o termo Kilombo estava relacionado a um posicionamento político frente aos 
processos de subjugação humana a que eram remetidas as populações africanas. No processo 
de troca forçada de continente trouxeram a expressão ao Brasil não se distanciando de seu 
sentido gênese, mas, reafirmando o seu caráter de resistência frente as opressões do sistema 
escravista. 

Devemos pensar as questões dos quilombos hoje no Brasil pautadas, sobretudo, por nos 
proporcionar ampliar nosso entendimento para além de estratificações modeladas nas 
discussões que relegam as comunidades quilombolas apenas como espaço de resistência ao 
sistema escravagista. Nesse sentido ao apontar o artigo da constituição8 brasileira como 
orientação para a abordagem é imprescindível salientar que antes de sua definição jurídica 
está ai assentada muitos embates para que minimamente fossem postos em cheque 
pressupostos que relegavam as populações negras no Brasil. 
 Antes de tudo, devemos refletir que as comunidades quilombolas como coletivos que 
se definem no plural, como vidas que além de resistir também constroem história e 

																																																													
8 Sobre os direitos concedidos através da constituição de 1988 está garantido o direito à propriedade para essas 
populações através do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) que afirma: “Aos 
remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade 
definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Posteriormente, o decreto presidencial 
4.887/2003 regulamenta o procedimento para “Identificação, Reconhecimento, Delimitação, Demarcação e 
Titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombos”. Para mais informações: 
MARQUES, Carlos E; Gomes, Lílian. A Constituição de 1988 e a ressignificação dos quilombos 
contemporâneos: limites e potencialidades. RBCS, Vol. 28 n° 81 fevereiro/2013. 



experiências de vida, relações sociais, políticas, religiosas etc, e que foram ouvidas, mas que 
ainda precisam ser vislumbradas diante da sociedade brasileira como detentoras e construtoras 
de nossa história. Nesse sentido Abdias do Nascimento coloca que: 
 

Os quilombos resultaram dessa exigência vital dos africanos escravizados, no 
esforço de resgatar sua liberdade e dignidade através da fuga ao cativeiro e da 
organização de uma sociedade livre [...] o quilombismo se estruturava em formas 
associativistas que tanto podiam estar localizadas no seio de florestas de difícil 
acesso que facilitava sua defesa e sua organização econômico-social própria, como 
também assumiram modelos de organizações permitidas ou toleradas, 
frequentemente com ostensivas finalidades religiosas (católicas), recreativas, 
beneficentes, esportivas, culturais ou de auxilio mútuo (NASCIMENTO, 2002, 
p.264). 

 
A história das comunidades que historicamente se denominou Quilombos no Brasil 

está pautada em diversas nuances que dizem respeito ao processo histórico de formação de 
um grupo étnico que por centenas de anos foram e ainda são relegados a inferiorizações, 
discriminações e lutas pelo direito ao mínimo de sobrevivência, qual seja acesso à terra, 
subsistência, dentre outros. 
 Ao fazer uma abordagem e contextualização dos termos quilombo e comunidades 
remanescentes de quilombos, Silva (2000) nos aponta características que são pertinentes no 
processo histórico da composição destas comunidades: “o primeiro aspecto a destacar é que, 
até um certo estágio das suas histórias, essas populações não tinham a preocupação de 
legalizar as terras que ocupavam, pois não as tinham enquanto bens mercantis” (SILVA, 2000, 
p. 269). 
 Para este autor a posse de terra não era o elemento centralizador da condição de ser 
quilombola, pois a terra não era considerada um bem, mas sim o espaço de vida. “Segundo, na 
maior parte das áreas camponesas clássicas, o uso da terra não obedece a padrões de 
parcelamento e as atividades agrícola, pecuária, pesqueira e extrativista são articuladas e 
exploradas sazonalmente” (SILVA, 2000, p. 269-270), embora os quilombolas se utilizem 
economicamente da terra, elas atuam como meio de subsistência e meio de sobrevivência com 
culturas agrícolas temporárias. Como também destacou Mirian (2018) ao referir-se as 
atividades da Vila Guaxinin: “Então, o que predominava era a mandioca e o fumo e no 
período sazonal, esses plantios, como a gente colocou que era o amendoim e milho e feijão 
que ajudava na alimentação o resto do ano”. 
 Além dos elementos sugeridos acima, Silva (2002) também coloca: “Terceiro, as 
comunidades negras rurais não são grupos que se isolaram da sociedade envolvente”, ou seja, 
as relações são constituídas no interior e no exterior, não havendo um isolamento social. O 
quarto aspecto comum é que os laços de parentesco, consanguíneos ou por afinidade, são a 
base da organização social. Finalmente, as histórias desses grupos, majoritariamente negros, 
são reconstruídas a partir de narrativas orais (SILVA, 2002, p. 270). 
 Comuns à maioria dos grupos sociais marginalizados das bibliografias oficiais, os 
relatos de memória das populações quilombolas fazem-se no desvelar de suas memórias, estas 
captadas através das metodologias que utilizam a oralidade como fonte. Aqui a memória está 
intimamente relacionada com a vivência, não no sentido de recriar ou reencontrar o objeto de 
pesquisa, mas sim, demarcar as características inerentes aos acontecimentos, tal como coloca 
Alistair Thomson: 
 

Ao narrar uma história, identificamos o que pensamos que éramos no passado, quem 
pensamos que somos no presente e o que gostaríamos de ser. As histórias que 
relembramos não são representações exatas de nosso passado, mas trazem aspectos 
desse passado e os moldam para que se ajustem às nossas identidades e aspirações 
atuais (THOMSON, 1997, p. 57). 



 
 As variações de espaço e tempo produziram de certo modificações que se apresentam, 
sobretudo nas transformações, na identificação enquanto comunidade quilombola para os 
moradores da Vila Guaxinin. Assim, as dimensões da identidade dos sujeitos quilombolas 
também acompanham essa transformação, se moldaram a partir da legitimidade que lhes são 
concedidas através de suas experiências de vida e concepção enquanto Quilombo. 
 Mirian Feliciano de Barros, militante que vem desenvolvendo trabalho de valorização 
das comunidades quilombolas de Cruz das Almas-BA é uma representante no leque de 
agentes que positivam esta identidade e luta pelos direitos dessa população. Vem contribuindo 
para que muitos jovens da comunidade possam ter acesso à educação, sobretudo, educação 
superior, que por anos esteve presente na vida dos quilombolas, mas, apenas como espaço de 
idealização. Mirian, depois de anos trabalhando no comércio local, foi uma das primeiras 
quilombolas a ingressar na instituição de ensino superior com a qual ela conviveu durante 
toda sua vida. Ela relata, em entrevista, que: 
 

Sou graduada em Tecnologia em Gestão de Cooperativas pela UFRB, em 2014, 
também trabalho com associações, com grupos quilombolas em todo o território, 
faço parte do Núcleo de Desenvolvimento Quilombola do Território do Recôncavo e 
a gente trabalha com a questão da educação quilombola, das políticas públicas 
direcionadas para quilombolas e dentro da comunidade a gente tenta fazer com que 
as pessoas compreendam a sua trajetória enquanto quilombolas. A questão da auto-
identificação da auto-afirmação a gente luta por uma sociedade inclusiva porque a 
gente compreende que dentro do município ainda não está bem pautada as questões 
quilombolas, pela falta do conhecimento das duas comunidades que existem aqui 
hoje, a Comunidade da Baixa da Linha e a comunidade Vila Guaxinim, ambas 
certificadas desde 2011 e 2013, e a gente vem trabalhando para que essa questão do 
desenvolvimento da educação, a gente tem procurado trabalhar para que muitos 
idosos, por exemplo, pessoas de 50 anos que tem dentro da comunidade que ainda 
não tem, parou no primeiro ano do nível, nunca estudaram, outros pararam no 
primeiro ano do primeiro grau e a gente tá buscando fazer com que essas pessoas 
comecem a se ver dentro do espaço de educação. Então a gente está buscando 
promover através da EJA essa interação para que eles possam iniciar dentro de um 
curso que traga para ele satisfação (março/2018). 

 
A partir da fala de Mirian identificamos que o processo de engajamento político e social 

que suscita a formação pessoal dela vem somando, principalmente quando identificamos que 
espaços como a universidade parecia ser uma realidade distante para os moradores do 
quilombo. Portanto, é importante evidenciar o seu desejo e incentivo para que outros 
membros da comunidade também possam acessar espaços de construção de conhecimento. 
Ademais, ainda destacamos que estes espaços não servem para distanciar os quilombolas de 
sua realidade social, ao contrário se tornam um alicerce para fortalecimento das lutas e buscas 
de conquistas para o coletivo.   

São ganhos significativos se pensado em uma comunidade que por décadas esteve à 
margem de possibilidades de conquistas sociais e políticas, bem como conquistas identitárias 
de autorreconhecimento e valorização. Compreender as relações estabelecidas enquanto 
comunidade quilombola é de suma importância para que os quilombolas se distanciem de uma 
percepção cristalizada, sobretudo, alterando o curso de suas vidas, contornando as 
adversidades, ocupando os espaços de poder e se utilizando deles para a melhoria da 
comunidade. 
 Neste sentido, as comunidades quilombolas no Brasil são demarcadas por 
organizações que estão diretamente ligadas às construções de identidades vinculadas ou não à 
posse de um espaço físico e que determina uma luta não apenas pelo direito ao legado de um 
grupo étnico, mas também a legitimação na construção da cidadania. Nestes espaços foram 
construídas vivências que buscavam positivar as relações sociais através dos laços de 



sobrevivência e resistência, pelo sentido coletivo e comunitário das experiências sociais, 
políticas, religiosas dentre outras que compunham esse universo negro. 
 Enfim, distanciar-se deste arquétipo que fora construído e legitimado na nossa história 
é uma pauta sem precedentes, de modo que Carvalho (2013) também aponta para uma 
construção histórica legitimada na legislação brasileira que sem dúvidas foi responsável por 
cristalizar conceituações rasas aos quilombos, as quais não levam em consideração as 
características pluralizadas dos diversos grupos, de suas construções identitárias, suas 
regionalizações, cultura, religiosidade, dentre outros elementos. Desta forma aponta que: 
“durante muitas décadas, as comunidades negras tiveram que lidar com arbitrárias 
designações que lhes foram impostas pelas instâncias de poder e pela invisibilidade jurídica 
no reconhecimento de sua territorialidade” (CARVALHO, 2013, p.335). 
 
Trajetória histórica da Vila Guaxinin 

 
 Apresentando oportunas informações a respeito da formação da comunidade 
quilombola Vila Guaxinin, Miran Feliciano de Barros, presidente da associação de moradores 
do quilombo nos diz que: 
 

A comunidade quilombola [...] foi se organizando enquanto espaço de vida de todos 
os moradores quilombolas. Acho que todos que são do recôncavo eu considero que 
são quilombolas, mas principalmente quem se autodeclara e se identifica como 
negro pertencente a uma classe trabalhadora e não respeitada, e a gente considera 
que o quilombo é resistência e a gente tem muito aqui no recôncavo. A comunidade 
Vila Guaxinin, o espaço em si, as pessoas, já existem há mais de cem anos. A 
maioria e seus descendentes já moravam aqui, outros vieram por conta da força de 
trabalho, que surgiu aqui com a vinda da Escola Agrícola que era a antiga Escola 
Agrícola do Estado da Bahia, que depois veio ser a escola de Agronomia (Miran 
Barros, 2018). 

 
 O que Mirian destaca acima é o processo formativo da trajetória da comunidade, a 
história da população que, como muitas dessa região, carrega experiências de vida 
compartilhada, sobretudo, quando pensamos nas populações negras que oriundas de uma 
realidade social opressora, não oportunizadas social e economicamente, delineiam seus 
núcleos familiares e afetivos pelo interior do Recôncavo. Outro fator que podemos considerar 
é quanto à questão identitária, a autodeclaração que neste sentido assenta-se sobre um 
posicionamento político que vai desencadear a valorização dos grupos sociais historicamente 
negligenciados. 

 
Então, o que a gente tem a dizer assim, é que o espaço hoje que é denominado 
quilombola pra ter a questão do pertencimento e estar no papel, o processo da 
certificação em si, ela começou com o projeto de mestrado de um professor que fez 
primeiro um trabalho com a comunidade da Baixa da Linha, em 2010 e 2011, em 
2011 a comunidade Baixa da Linha foi certificada, e daí o processo se estende 
porque eles viram que, começaram a perceber nas famílias a questão da cultura que 
existia aqui também esse espaço, começaram a estudar e identificar as pessoas, 
conhecer mais um pouco, conhecendo a história de onde vieram, quem são e aí esse 
processo foi entregue à Fundação Palmares em 2012 e em 2013 saiu a certificação 
para que fossemos reconhecidos como quilombolas (Miran Barros, 2018). 

  
 O que também é importante evidenciar na fala de Mirian, é que não foi o processo de 
certificação que concedeu à comunidade essa percepção quilombola, ao enfatizar que “que 
todos que são do recôncavo eu considero quilombola, mas principalmente quem se 
autodeclara e se identifica como negro”, ela aponta características inerentes a uma população 
que por séculos esteve solapada socialmente, marginalizada por sua cor e condição social. 



Essa percepção abre margem para que seja construída uma identidade pautada na valorização 
identitária, que se distancie dos arquétipos que constroem uma imagem quilombola remetido 
apenas às mazelas da escravização. 

 Questões como a trajetória e história de comunidades quilombolas estão sendo pautas de 
diversos estudos e pesquisas no Brasil. Neste sentido nosso papel é dar visibilidade a história 
de uma população que historicamente foi alijada das páginas de referências e escritos 
bibliográficos, ou, quando em pauta, apenas estavam situados como os herdeiros de um 
passado escravocrata que evidenciava apenas as mazelas e as dores da escravização, com o 
intuito de contribuir para a ampliação dessa invisibilidade9. 
  Devido ao fato de Cruz das Almas estar localizada em terras de planalto e por essas 
terras possuírem boa fertilidade se tornaram atrativos para a produção agrícola, e daí ser 
favorável aos fluxos migratórios de escravizados e libertos já desde o século XVIII. Embora 
nas informações da enciclopédia sejam citadas com destaque as famílias Batista de Magalhães 
e Rocha Passos, outros segmentos sociais também foram responsáveis pelo povoamento e 
desenvolvimento da cidade, sobretudo famílias de descendentes do processo de extinção da 
escravização da Bahia que passaram a povoar localidades rurais da cidade, como por 
exemplo, a localidade rural chamada Embira, Fazenda Campo Limpo e Engenho da Lagoa. 
 A comprovação se dá a partir do historiador Walter Fraga Filho (2006), nos estudos 
sobre o processo de extinção da escravização e reordenamento social do Recôncavo baiano, 
aponta que muitas famílias de ex-escravos foram responsáveis por povoar a região, bem como 
constituírem as suas bases sociais, econômicas e culturais. 

 
Indivíduos pertencentes à primeira geração de descendentes de libertos do 13 de 
Maio migraram para outras localidades. Muitos devem ter-se estabelecido nas 
localidades do Recôncavo, mas não muito longe do local onde nasceram e onde 
ainda viviam os parentes. Foi uma geração que chegou à idade adulta com outras 
perspectivas (FRAGA FILHO, 2006, p.278). 

 
 Essa descrição de Fraga Filho demonstra o significado da composição dos diversos 
grupos sociais que se estabeleceram no Recôncavo, oferecendo a possibilidade de pensar a 
região composta não apenas pelos grupos das familias Passos e Magalhães, como descreve a 
Enciclopédia, pois nos apresenta a dimensão da multiplicidade de sujeitos que, oriundos de 
camadas sociais não privilegiadas na hierarquia escravista desenvolvida no Recôncavo, foram 
as bases do município e, sobretudo, da Vila Guaxinin. Verificando-se assim, a importância de 
um número significativo de populações afrodescentes para esta região. Nos interessa apontar 
que, embora essas populações tenham sido marcantes nas composições dos grupos sociais do 
Recôncavo, a “história oficial”, principalmente de memorialistas, os relega a meros 
figurantes, dando visibilidade as “famílias de nome” como representantes das cidades. 
 A comunidade da Vila Guaxinin estabelece uma divisão territorial com o Campus da 
Universidade Federal do Recôncavo da Bahia-UFRB. Uma relação, que ainda em curso, 
apresentam diversos pontos de diálogo para a demarcação territorial do quilombo. Este espaço 
do Campus da UFRB que faz divisa com a comunidade da Vila Guaxinin tem uma longa 
construção histórica pautada na composição de um saber acadêmico e as experiências de vida 
dos moradores do quilombo, tendo em vista que estes últimos sempre conviveram neste 
espaço, embora não o acessando enquanto pertencentes deste mundo universitário, mas, como 
trabalhadores e trabalhadoras que viviam nessas terras, ora vivendo das lavouras das diversas 

																																																													
9 A comunidade quilombola Vila Guaxinin situada na cidade de Cruz das Almas-Bahia, localizada no recôncavo 
baiano, em cujo território se encontrava por décadas pertencente à antiga Escola de Agronomia da Universidade 
Federal da Bahia (UFBA), posteriormente transformada na atual Universidade Federal do Recôncavo da Bahia 
(UFRB). Essa comunidade quilombola se assenta ainda na ambiguidade de pertencimento em que estão inscritos 
a relação dos saberes institucionalizados e os saberes legados, tradicionais. 



culturas agrícolas, ou como funcionários da universidade, exercendo cargos de auxiliares 
agrícolas ou funcionários terceirizados para serviços gerais. 
 

Eu não era nem nascida e minha mãe conta que eles10 vendiam aqui para os 
armazéns próximos. Então o que predominava era a mandioca e o fumo e no período 
sazonal esses plantios, como a gente colocou que era o amendoim e milho e feijão 
que ajudava na alimentação o resto do ano, e aí com a vinda da Escola de 
Agronomia diminuiu bastante, aumentou bastante o mercado de trabalho para uns, 
mas pra uns que vieram de fora para trabalhar, também para os que estavam aqui 
foram poucos, aí depois da vinda da UFRB, a situação que a gente ilusoriamente 
achou que ia ser a situação de melhoria de vida, porque melhorou para o município, 
melhorou para o recôncavo[...] Mas para quem mora no entorno da UFRB, 
principalmente essas duas comunidades Vila Guaxinin e Baixa da Linha, mas 
principalmente a Vila Guaxinin por estar mais próxima, sofreu muito com a questão 
do território, de seu espaço de trabalho, sendo que foram tiradas todas as cercas, 
foram soltos animais dentro das roças, a frente da casa da gente não tinha cerca e os 
animais faziam o que queriam (MIRIAN, junho, 2018). 

 
 O que Mirian nos aponta são as transformações que auxiliaram a compreensão do 
reordenamento social de muitos moradores da Vila Guaxinin, principalmente, quando coloca 
em evidência as questões relacionadas com a posse de terra. Terras que por décadas foi o meio 
de subsistência das famílias que vivem no quilombo. Este espaço institucionalizado de saber, 
hoje constituído como universidade tem sua história na cidade de Cruz das Almas-BA e em 
outras da Bahia datada há várias décadas. 
 Relatos apontam que esta estrutura educacional inicia-se com a criação do Imperial 
Instituto Baiano de Agricultura (REZENDE 2003, p. 74) sob o Decreto Imperial 2.500-A, 
assinado pelo imperador Dom Pedro II em 1º de novembro de 1859. Um ano após a assinatura 
do decreto o instituto foi instalado na cidade de São Francisco do Conde-Ba11. 
 Transferida para Salvador em 1931 com o nome de Escola Agrícola da Bahia. Ainda 
Segundo Rezende “em julho de 1938 definido pelo decreto nº10.831 foi transferida para Cruz 
das Almas com o título de Escola de Agricultura e Medicina Veterinária da Bahia e 
posteriormente passando a chamar-se Escola Agrícola da Bahia – EAB, tendo como patrono 
Landulfo Alves. Já no ano de 1967 há uma transferência em que a EAB passa a ser Campus 
em Cruz das Almas-Ba com o título de Escola Agronômica da Universidade Federal da 
Bahia” (REZENDE, 2003, p. 74). Posteriormente deu origem à Escola de Agronomia da 
UFBA com campus não situado na capital baiana. 
 Embora o objeto de estudo não seja a universidade é pontual colocar aqui sua 
construção histórica, haja vista que a comunidade Quilombola Vila Guaxinin está situada 
dentro das terras que abrigam a universidade, ou após a demarcação, margeando a mesma. 
Grande número dos moradores da Vila mantiveram ou mantém uma relação de pertencimento 
com a universidade, seja vivendo neste território por ligações familiares, ou pela relação de 
trabalho, sobretudo, com a terra. Em sua maioria agricultores e agricultoras que legaram a 
profissão de pais e avós que se estabeleceram nesse território. 
																																																													
10 Aqui a depoente se refere aos moradores do quilombo que viviam da plantação de fumo e comercializavam 
com os inúmeros armazéns da cidade. Por décadas a produção fumageira e a produção de charutos de fumos nos 
armazéns foi o meio de sobrevivência de uma parcela significativa da população de Cruz das Almas-Ba, 
sobretudo as mulheres que eram arrimas de família. Sobre essa produção podemos consultar: BARICKMAN, B. 
Um contraponto baiano: açúcar fumo, mandioca e escravização no Recôncavo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2003. 
11 Sobre o percurso histórico das Escolas agrícolas baianas podemos ver na obra: Recôncavo Baiano, Berço da 
Universidade Federal Segunda da Bahia: Passado, Presente e Futuro, do professor Joselito de Oliveira 
Rezende de agosto de 2003. O texto escrito e publicado pelo próprio autor é uma espécie de homenagem para 
dar informações acerca do processo histórico que desencadeou a criação da Universidade Federal do Recôncavo 
Baiano-UFRB. 



 Dona Maria das Graças Carvalho, 62 anos, agricultora, mãe de cinco filhos, nasceu em 
Cruz das Almas e reside no quilombo da Vila Guaxinin. Em sua trajetória de vida e 
identificação quilombola está a construção de uma identidade que se assenta na relação com a 
terra e no pertencimento deste espaço, este pautado pela habitação e relações sociais 
construídas entre familiares e comunidade que antes fora demarcado por relações trabalhistas 
e posteriormente pelo vínculo à terra. Dona Maria das Graças nos relata em entrevista que: 

 
Minha tia já morava aqui, depois ela trouxe meu pai [...] Minha tia-avó veio pra cá 
quando construiu isso aqui, esse prédio aqui, minha tia trabalhou ali [...] Ela 
trabalhava na construção, ela sempre contava que era um sexto que minha mãe fazia, 
ai colocava palha de banana e botava a massa de barro pra elas carregar [...] e ainda 
dizia que era obrigado a trabalhar porque naquela época não tinha essa gente toda 
(Abril, 2018). 

 
 O relato de dona Maria das Graças nos permite identificar a relação e vínculo 
estabelecido e construído por ela e sua família no quilombo. A depoente expressa que a 
ligação foi estabelecida por relação trabalhista com a antiga Escola de Agronomia, em que 
gerações anteriores de sua família auxiliaram até na construção do prédio da instituição. 
Ademais também se configura o protagonismo feminino em relação às frentes de trabalho e 
estratégias de sobrevivência. Sobretudo, pela relação trabalhista colocada praticamente como 
uma imposição a escassez de mão de obra relatada pela de poente. 
 Para além deste sentido de ligação com a terra os relatos de dona Maria das Graças 
permitem evidenciar que sua identidade quilombola e de sua família vem sendo construída e 
transformada recentemente, sobretudo, após a certificação obtida junto à Fundação Palmares, 
bem como através do papel significativo que a associação de moradores da comunidade 
quilombola Vila Guaxinin vem realizando em prol de uma construção identitária de 
valorização da trajetória de vida das famílias e dos direitos a elas assegurados pela legislação 
e órgãos responsáveis. Nesse sentido Dona Maria das Graças ainda coloca que: 
 

A associação é boa, faz projeto né curso, reunião, eu mesmo já tenho quatro 
certificação, aimpim, hortaliça, mandioca... A gente trabalhou tanto aqui, depois saiu 
pelo meio do mundo e ter nosso cantinho pra morar né é muito importante, (Abril, 
2018). 

 
 Através da fala de Dona Maria das Graças observamos que essa identidade quilombola 
vem sendo construída, sobretudo, não estando relacionada a um passado escravocrata que 
remetia aos quilombos apenas uma concepção como espaço de fuga e resistência escrava, mas 
como sujeitos que foram marginalizados, não tiveram direitos sociais historicamente 
garantidos como aponta Alaíze dos Santos Conceição ao pesquisar as comunidades 
quilombolas do Vale do Iguape, na zona rural da cidade de Cachoeira: 

 
Atualmente, o ser quilombola envolve questões referentes ao compartilhar de 
experiências, expectativas do viver, ademais contornar as adversidades. Seriam 
estratégias construídas a partir de aspirações de sobrevivência material, sobretudo 
mensurada por profundas desigualdades sócio-raciais. Possui no repertório a 
vinculação à terra na condição de subalternizados, emergidos de uma escravização 
recente e resistindo ao autoritarismo e exploração dos antigos senhores de engenho e 
seus descendentes. (CONCEIÇÂO, 2018, p.4) 

 
 As relações instituídas nas comunidades quilombolas devem ser identificadas 
primeiramente através da valorização da vida e trajetória dessas populações, assegurando-lhes 
o seu papel de protagonista social, valorizando suas crenças e tradições, e buscando-se 
positivar traços notadamente discriminados por séculos de racismo institucionalizado em 
nossa sociedade. 



 Devemos caminhar por aspectos que coloquem as identidades históricas das 
populações quilombolas pautadas na valorização da ancestralidade negra e as reconfigurações 
sociais, que são fundamentais nas lutas das populações negras quilombolas, principalmente 
quando diante de questões que permeiam o direito de ocupar e transmitir às gerações os 
legados construídos ao longo da história. Neste sentido Conceição ainda coloca que: 

 
A denominação remanescentes quilombolas ainda enfrenta resistência de muitos, 
haja vista que a acepção da palavra conduziria a negativa de um processo atuante e 
inacabado da trajetória histórica dos indivíduos, pois remanescentes sugere sobra, 
resíduos de algo que já existiu, mas não apresentaria imponência e/ou importância 
histórica. Pensar as comunidades negras rurais sugere justamente o contrário: a luta 
cotidiana e ascendente pela sobrevivência material e os rearranjos culturais, 
habilitados enquanto sinônimos desses sujeitos (CONCEIÇÂO, 2018, p.5). 

 
 A fala da autora coaduna com as colocações postas por Dona Maria das Graças, 
quando ela aponta que ser quilombola é ter direitos, “eu acho que ser quilombola é ter direito 
à terra, todo direito né que o quilombola tem né”, no sentido que deve haver a valorização da 
identidade quilombola, haja vista que no processo histórico cotidianamente construído as 
práticas sociais das populações negras devem ser positivadas. 
 Assim, podemos repensar as nossas perspectivas acerca de como as identidades da 
comunidade quilombola Vila Guaxinin vem sendo valorizadas já que deslumbramos não um 
conceito formatado e cristalizado de conceber essas populações negras como homogêneas, 
mas cada uma como um universo múltiplo e rico de experiências. 
 Neste sentido, também não podemos deixar de colocar os desafios enfrentados pela 
comunidade para desmistificar o ideal criado de quilombo em que se remete apenas aos 
aspectos negativos e pejorativos de ser quilombola. A esse respeito Miran coloca que: 
 

Por exemplo, a gente tem alguns problemas em relação a isso porque nem todas as 
pessoas se veem como remanescente de quilombo, porque a sociedade lá fora faz 
com que aconteça dessa forma, eles influenciam, assim por exemplo, crianças nas 
escolas, eles dizem que as crianças são descendentes de escravo, então crianças e 
jovens, então quando vão pra escola eles tem esse problema e eles dizem: ah eu não 
quero ser quilombola, porque ser quilombola é ser descendente de escravo. Aí a 
gente faz aquele trabalho, a gente chama a comunidade pra conversar, pra explicar 
pra eles compreender o que é ser quilombola, e é um trabalho que a gente ta 
fazendo, trabalho de formiguinha, a cada dia conversando levando, uma coisa 
diferente, levando um trabalho diferenciado pra que eles compreendam o papel 
deles, o lugar que ele está e é o lugar dele de pertencimento dele, e que ser 
quilombola não é ele ser descendente de escravo, aí a gente faz toda explicação 
didática pra que eles tenham esse entendimento que eles ser quilombola e ser negro 
não é ser escravo, não se fez ninguém escravo, não nascemos escravizados 
(MIRIAN, março, 2018). 

 
 Podemos depreender a partir da fala de Mirian o quanto é importante essa dinâmica de 
conscientização e formação dos quilombolas para a autovalorização, na construção de uma 
identidade positiva. Corroborando com estes aspectos que enfatizam as relações e construções 
históricas e identitárias das comunidades quilombolas, a Vila Guaxinin é sobretudo um 
quilombo formativo, no sentido de que sua população está em processo de valorização de sua 
identidade negra. 

Joelma dos Santos Marques (2018), moradora da comunidade quilombola, vice-
presidente da associação de moradores, hoje trabalha como agente de saúde, nos informa que 
na Vila Guaxinim hoje contabilizam 80 famílias, que se organizam das diferenciadas formas 
de organização. Em sua estimativa, feita a partir do trabalho de triagem, ela nos informa que 
em média moram na comunidade 82 homens, 90 mulheres e 50 crianças. 



Esses moradores desempenham variadas categorias trabalhistas, dentre elas a que mais se 
destaca é a de serviços gerais na universidade e no comércio local, bem como atividades de 
domésticas e a agricultura sazonal que auxilia algumas famílias no complemento da renda da 
casa. Joelma ainda destaca que a comunidade, apesar de buscar conquistas e direitos através 
dos representantes, ainda necessita de condições e infraestrutura que dê conta das 
necessidades do quilombo. As crianças da Vila Guaxinin, por exemplo, estão alocadas na 
creche da comunidade quilombola vizinha, Baixa da linha, não existe um posto de saúde para 
as comunidades quilombolas, os jovens que estudam estão alocados em diversas escolas do 
município, não havendo uma escola na perspectiva da educação quilombola. 
   
Protagonismo feminino no quilombo Vila Guaxinin 

 
 Nas visitas realizadas à comunidade quilombola Vila Guaxinin pudemos perceber que 
é marcadamente forte o papel atuante das mulheres do quilombo. As lutas empreendidas na 
busca de direitos sociais historicamente subtraídos das populações negras está presente no 
engajamento de Miran Barros enquanto presidente da associação de moradores, no cotidiano 
de Dona Maria das Graças, agricultora aposentada, mas que até hoje ainda preserva a lida com 
a terra, na manutenção de práticas herdadas tanto do pai quanto da mãe, que viviam da 
agricultura. Sua população é predominantemente de agricultores e agricultoras. Entretanto, a 
partir do engajamento e do processo formativo dos representantes da associação tem-se 
construído uma perspectiva para que haja a valorização do processo formativo na escola e na 
universidade. 
 

Por exemplo, a minha trajetória de empoderamento. Eu acho que eu trago desde o 
meu nascimento, porque na minha família a maioria das minhas tias e minha mãe 
foram mães solteiras, então já cresceu sabendo que a gente tinha que prover a casa, 
trabalhar e trabalhar. Eu nasci na roça, zona rural, porque quem nasce na roça é 
formiga e gafanhoto, a gente nasceu na zona rural, e minha avó sempre nos ensinou 
a primeira coisa que educação é a base de tudo. A minha avó nunca escreveu mas ela 
sempre - ela morreu com 86 anos, há quase 20 anos - mas ela sempre colocou isso 
para gente [...] ela dizia assim: que ser trabalhador, estudar é o quê vai fazer 
diferença da sua vida e nunca pegar nada de ninguém, a gente leva adiante. O que 
você tem que fazer, você não tem que esperar que o outro faça, então hoje eu sou 
casada, eu tenho o meu marido, mas o meu marido não é uma interferência para que 
eu não participe das coisas, ele é meu marido mas ele não é meu dono.  Minha 
mamãe e minha avó era dessas, eu aprendi com ela ser assim, na minha família todas 
as mulheres são assim então levo isso também para as minhas filhas. Então trabalhei 
por muito tempo na fábrica de calçados Bibi e lá dentro pela forma que era 
conduzidas as coisas não aceitava, então eu brigava muito com os chefes, porque 
não aceitava algumas condições, dizia: ainda vão ouvir falar de mim, porque eu vou 
estudar e eu vou ser gente. Na época eu pensava em fazer administração - eu vou 
estudar e vocês ainda vão ouvir falar de mim, porque eu vou estudar (MIRIAN, 
junho, 2018). 

 

 A trajetória de vida de Mirian e de diversas mulheres desta comunidade quilombola 
caminha rumo a esse protagonismo. Elas ocupam e ocuparam seus lugares de liderança, que 
alteraram a estrutura machista vigente em nossa sociedade. Assim suas lutas vem alterando o 
curso das vidas da comunidade na medida em que elas assumem a condução dos espaços e 
são espelhos para outras na construção de um melhor espaço de vida e luta pelos direitos dos 
quilombolas, tal como nos aponta Sueli Carneiro: 

 
O esforço pela afirmação de identidade e de reconhecimento social representou para 
o conjunto das mulheres negras, destituído de capital social, uma luta histórica que 



possibilitou que as ações dessas mulheres do passado e do presente (especialmente 
as primeiras) pudessem ecoar de tal forma a ultrapassarem as barreiras da exclusão. 
[...] 
O efervescente protagonismo das mulheres negras, orientado num primeiro 
momento pelo desejo de liberdade, pelo resgate de humanidade negada pela 
escravização e, num segundo momento, pontuado pelas emergências das 
organizações de mulheres negras e articulações nacionais de mulheres negras, vem 
desenhando novos cenários e perspectivas para as mulheres negras e recobrindo as 
perdas históricas. (CARNEIRO, 2003, p. 129) 
 

Como aponta Carneiro, o engajamento de um movimento de mulheres começa a ecoar 
nos mais recônditos espaços, uma luta que visa ampliar não só a visibilidade, mas as ações em 
favor de um engajamento de mulheres negras que lutam para conquistar espaços a seu favor e 
dos que estão em seu entorno. Uma luta para o coletivo. 

Assim como Mirian, a trajetória de outras mulheres quilombolas esteve marcada pela 
relação de vida e trabalho atrelada à terra, às funções trabalhistas ligadas ao comércio local, 
entretanto, outras perspectivas foram sendo apresentadas a elas, das quais souberam se 
apropriar, fazendo disso um benefício para si e para os outros membros da comunidade. 

Consideramos que o processo formativo através da valorização da identidade quilombola 
vem transformando a realidade da comunidade na busca de uma melhoria de vida, sobretudo, 
através da educação. Essas transformações vêm contribuindo para que outros membros da 
comunidade possam ter garantido o acesso à educação formal, com o trabalho realizado para o 
incentivo de transformações sociais feito pela associação, pela luta e busca de direitos. 
Ressaltando que estas concepções se fazem em nível coletivo, para que não haja uma 
hierarquia de saberes, nem de lugares sociais constituídos. Mirian destaca este 
posicionamento ao afirmar que: 

 
Eu tenho uma formação, mas dentro de minha comunidade eu sou igual a todo 
mundo, eu não me coloco melhor do que ninguém, e assim, qualquer fala que tenha 
não me coloco como pessoa superior,  tudo que eu vou fazer eu só faço se for 
compartilhado, as nossas reuniões se eu for fazer uma atividade, como agora mesmo 
vai acontecer o diálogo dos quilombolas, aí o que é que eu faço: Olha a gente vai 
fazer uma atividade na comunidade, então eu coloco, chego na comunidade a gente, 
eu penso, a gente vai fazer isso, isso, isso vocês concordam? Porque eu acredito que 
a gente só cresce se a gente crescer em coletivo, individualmente ninguém cresce 
não vai para lugar nenhum aí o grupo, aí a gente um grupo de mulheres quê para 
além do que a gente criou tem um grupo mulher de fibra que vai contemplar 
algumas mulheres a comunidade, e a gente criou um grupo de mulheres Guerreiras 
do Quilombo e a gente tá fazendo um trabalho em cima dessas mulheres 
(junho/2018). 

 
 
 É neste caminho que se desenvolvem as atividades da comunidade, através de um 
trabalho de valorização da identidade quilombola, bem como atividades pautadas por práticas 
para o coletivo. A formação de grupos de trabalho que englobem as mulheres não significa 
que os sujeitos masculinos estão à margem do processo formativo, ao contrário, é uma 
estratégia de formação que visa contemplar todos os quilombolas através do exemplo, do 
engajamento feminino. 
 

 

Considerações finais 

 Neste estudo nos foi favorável fazer discussões para melhor elucidar as dimensões 
sociais e econômicas construídas historicamente que nega o direito às comunidades negras de 



acesso e permanência em um espaço e território seu de direito. Como descrito por Souza, 
Oliveira e Silva (2014), as conceituações definidas no termo quilombo foram vinculadas 
inicialmente à fuga de escravizados, com a presença de no mínimo cinco pessoas, vinculados 
a um isolamento geográfico, isso no período colonial. No período imperial, passando de cinco 
para três o número mínimo de pessoas escravizadas fugidas do regime exploratório e já no 
período republicano passaram a vigorar novas conceituações relacionadas às transformações 
semânticas do termo, tais como o discurso político que o relaciona à luta e à resistência. 
 Notamos assim quão complexas estas relações foram e ainda são, no sentido de que 
não se atribuía a devida compreensão de colocar a questão quilombola como possibilidade de 
reparação de um grupo etnicossocial estigmatizado, relegado a uma inferiorização histórica, a 
um racismo velado e legitimado sobretudo pela legislação que demora décadas para garantir a 
posse da terra, entendendo que essa garantia também está vinculada às lutas sociais dos 
movimentos que partiram para o embate a fim de garantir os direitos dos povos quilombolas. 
 Assim, observamos outra importante contribuição que está pautada na conceituação do 
termo quilombo, tão necessário para que se legitime as pautas dos quilombolas que lutaram e 
lutam por seus direitos, como os autores Schimitt, Turatti e Carvalho em artigo muito rico e 
esclarecedor apontam que: 

 
A tarefa de fundamentar teoricamente a atribuição de uma identidade quilombola a 
um grupo e, por extensão, garantir - ainda que formalmente - o seu acesso à terra 
trouxe à tona a necessidade de redimensionar o próprio conceito de quilombo, a fim 
de abarcar a gama variada de situações de ocupação de terras por grupos negros e 
ultrapassa o binômio fuga-resistência, instaurado no pensamento quando se trata de 
caracterizar estas conformações sociais (2002, p. 1). 

 
 Neste sentido, o processo de construção identitária das populações negras deve 
caminhar para legitimar e garantir seus direitos, abrindo assim possibilidades outras de 
interpretações que não sejam aquelas que se caracterizavam desde o período colonial, que 
concebia o quilombo apenas como espaço de segregação racial ou ostracismo social. É 
preciso ampliar a dimensão que nos auxilie a compreender as lutas das populações negras 
para além das estratégias socais, e pensá-las de formas mais abrangente, sobretudo, as 
relações de pertencimento. Não um pertencimento estratificado a um solo, mas incluído aos 
aspectos sociais e culturais alicerçados nas lutas, resistências e ressignificações destas. 
 As comunidades quilombolas que são antes de tudo formadas por sujeitos históricos 
negros, heranças de um processo de escravização e inferiorização social, marginalizados pelos 
setores de poder, bem como pelo estado, latifúndio, oligarquias, etc, se assentaram pela pauta 
da reivindicação, mas são antes de tudo, vidas, vidas que trazem não apenas as marcas e o 
legado negativo da escravização. As particularidades de suas construções históricas foram 
delimitadas como terreno de resistência, mas também de definições simbólicas das 
experiências perpetradas. Cabe assim continuar em curso as lutas, as resistências e sobretudo 
as histórias de vida, que são o motor e pulsação dos quilombos brasileiros. 
 Na comunidade quilombola Vila Guaxinin estão presentes vários dos elementos acima 
mencionados, ao transitar pela comunidade, conhecendo seus moradores e lideranças 
pudemos compreender em que medida esse processo de valorização da população negra é 
empreendido de forma enfática. 

Outras pautas também são passíveis de interpretação e análise, pretensões futuras do 
desdobramento e aprofundamento do estudo da comunidade, sobretudo quando dizem respeito 
as tensões demarcadas nas lutas sociais e étnico-raciais que a comunidades está inserida tendo 
como um dos exemplos, as negociações ainda em curso com a Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia, que faz divisa com o quilombo e que ainda existe tensões pela 



demarcação de fronteiras, sobre o entendimento da importância e valorização da comunidade 
quilombola. 

A comunidade luta por melhorias sociais, por acesso a educação, pelo direito pela terra 
que por décadas foi sua, mas que passa por um processo de litígio com a universidade. Em 
meio às adversidades, também floresce as conquistas, a valorização da identidade quilombola 
colocada com tanto orgulho, como nos coloca Miran: 
 

Eu tenho certeza pela dinâmica que a gente tem no território nas comunidades 
quilombolas a gente ter certeza, que aqui em Cruz das Almas a gente tem muito mais 
comunidades quilombolas pelas suas histórias de vida, a gente precisa identificar, é 
muito interessante você fazer prevalecer a sua história, mas principalmente 
prevalecer e aceitar e dizer de onde você veio (junho /2018). 
 

 Portanto, a partir da fala de Mirian concluímos que a história e trajetória de vida da 
população da comunidade quilombola Vila Guaxinin está enraizada de um legado social 
pertinente às populações negras que viveram e vivem no Recôncavo baiano e que vem 
lutando para que se faça garantir os seus direitos, e mais do que isso, para que seja 
desmistificado o ideal de quilombola através dos legados negativos da escravização, para que 
seja construída uma autoidentificação e valorização da população negra que não quer mais 
estar à margem da sociedade e sim serem os protagonistas das construções sociais. 
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A EDUCAÇÃO ESCOLAR QUILOMBOLA: As representações de 
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Introdução 

 

Antes de discorrer a respeito da construção de marcadores identitários local como 
quilombola identidades tecidas nas comunidades em Ilha de Maré faz-se prioritário expor que 
este território e os sujeitos que a compõem se constituem com grande importância para a 
tradição sociocultural brasileira posto que a historicidade africana perpassa constituída no 
contexto deste processo tem para os brasileiros.  

Sublinho que os territórios possuem dinâmica histórica cujo fato de terem passado por 
processos coloniais, mesmo com contexto distintos gerou balizas internas profundas na 
historicidade brasileira, mas, também em relação ao que se tem instruído nos espaços 
educacionais a respeito da mesma. Logo, se pode ter por base que as ações, no tempo/espaço, 
são levadas a cabo a partir das dimensões como são observadas as representações do objeto 
em análise.  

As reivindicações identitárias em nosso país ainda estão contaminadas pelas 
estereotipias e estigmas. Não obstante os diversos trabalhos acadêmicos, em seu amplo leque 
de debates em áreas distintas, que realizam “enfrentamentos” a tais perspectivas observo um 
resignificado que se debruçam sobre os discursos que envolvem a questão identitária que 
reinvindicam legado afro-diaspórico, afro-brasileiras e de povos tradicionais. 
No espaço mareseiro, ressalto que tais discursos transitam entre os espaços representativos 
locais e das escolas, não raro trazendo a tona essencializações acerca da temática que aqui 
dialogamos nas práticas, que refletem experiências individuais e coletivas, costumes e 
entendimento da história local.  

Ainda é demasiado ausente a temática étnico-racial dentro das discussões promovidas 
pela Secretaria Municipal de Educação de Salvador - Smed ainda que haja o Núcleo de 
Políticas Educacionais para as Relações Étnico-Raciais - Nuper a atender todos os 
profissionais de Educação da Rede Municipal de Educação. A Smed, embora tenha 
fomentado formações para os profissionais de Educação circunscrevem-na a motes 
pedagógicos relacionados os mais diversos campos temáticos macro e não necessariamente 
possuem foco nos elementos condizentes ao contexto da educação quilombolas.  

No que se refere ao nosso cosmo de tema, tais formações, excepcionalmente, não se 
traduzem, necessariamente, nas modificações das imagens que aludem tais profissionais 
quanto à existência do “quilombola” em Ilha de Maré, sendo reforçado no uso dos aportes 
didáticos usados nas escolas públicas que ignoram, restringem, estereotipam, invisibilizam ou 
mesmo diminuem a participação dos negros e da África na formação do Brasil e que quando 
tratam de quilombo geralmente o fazem a partir da perspectiva mitológica palmarina.  

Em meio às causas potencializadoras de tal perspectiva se faz interessante 
observarmos as estruturais e conjunturais na dimensão relativas ao estudo da Memória, 
História, Currículo, Formação Continuada, Construção de Material e Ideologias, sobretudo, a 
Questão Étnico-Racial. Nesta abordagem, para uma perspectiva de análise dos discursos 
elaborados, elenca-se as indagações: quais as relações e limites estabelecidos entre o que se 
constitui cada uma das localidades escolares? Como são tratadas a História da África e dos 
Africanos e a Educação Escolar Quilombola nestes espaços? Que papel ocupa, são dialogados 
e instituídos os conhecimentos locais dentro do espaço educacional? Como é trabalhado a 
questão identitária no currículo? 
 
Os mareseiros: um breve olhar contextual sobre Ilha de Maré 
 
Explicou que o nome – Ilha de Maré – é em função das embarcações terem que aguardar 
a maré - nível da água - está favorável para embarcar ou seguir viagem, “desde os 



tempos da escravidão”. Para Manuel Botelho de Oliveira, entretanto, a definição era muito 
mais afetuosa e mística. Segundo nos apresenta Muhana (2020), ele ao definir o 

 
[...] faz com uma pretensa etimologia motivada: é uma terra rodeada por mar e daí 
seu nome, "Maré". Essa designação, porém, em nosso culto autor, é fonte de 
mais de um tropo, pois maré é nome derivado, metaforicamente, do deus do mar 
que rodeia a ilha, Netuno. O envolvimento da ilha pelo mar dá razão a nova 
metáfora, ao trazer o poeta, já na primeira estrofe, a imagem dum amante que 
abraça e penetra a amada - já que a lírica, ora, trata justamente de deleites. 
Afirmando ser recíproco o amor entre a ilha e o mar, seu nome se justifica, 
amplificadamente, nas diversas expressões com que se significam aspectos desse
 amor: ilha de maré de rosas (pelas despreocupadas alegrias do 
amor); ilha de marés vivas (pelas ondas cheias com que o mar a invade); ilha 
de marés mortas (quando a água do mar, afastando-se da terra, provoca-lhe 
saudades). Todas essas figuras caracterizam, numa linguagem afetiva - 
sensualíssima - a ilha como uma terra receptiva, amorosa e fértil. (MUHANA, 
2020, p. 40), 

 
Segundo relatos de moradores locais, em diálogos informais e entrevistas, por volta do 

século XVII havia engenhos próximos a ilha e por isso este era local de refúgio de inúmeros 
negros escravos, cujas condições sociais e econômicas (sem terra, trabalho e fonte de renda) 
bem como aspectos ambientais (variedade de pescado, mariscagem e árvores) associado à 
agricultura possibilitou a permanência e a sobrevivência de muitas famílias via consumo 
direto, da venda ou da troca, constituidores das comunidades futuras. Alguns descrevem que 
outras famílias ocuparam a ilha após a abolição da escravatura e a queda da produção 
açucareira. E já nas décadas de 1990 o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra – MST 
também tomam acento na ilha, provindo de outras localidades. 

Decorre que pensar o território mareseiro e suas relações enquanto quilombo é tratar 
das diversas representações da territorialidade: como espaço tradicionais prioritários da 
reprodução cultural, social, econômica, política, cosmogônica, seja ele utilizado de modo 
permanente ou temporário; como espaço de construção de discurso ideológico com viés 
representativo significativo dos espaços de lutas e sobrevivência da opressão sofrida 
sobretudo aos negros e negras no Brasil; como espaço de tensões entre domínio do saber 
local/regionalizado e o saber epistemológico/racializado/essencializado; como luta pelo 
reconhecimento de pertença do território enquanto terra, propriedade coletiva.  

Perpassa uma mudança dentro da paisagem nacional de entendimento espacial e 
político. Segundo observa Arruti (2010) as populações quilombolas passaram de sujeitos 
ignorados, “quase folclóricos”, para a ocupar posto de incômodos dentro da política nacional 
ao lado dos trabalhadores sem-terra, os indígenas, as favelas e os universitários cotistas. 

Destaco que em pesquisa constituída no Mapa Digital do Município de Salvador o 
bairro de Ilha de Maré apresenta doze povoados: Santana, Itamoabo, Cacimba, Neves, 
Botelho, Oratório, Bananeiras, Maracanã (ou Armenda), Ponta Grossa, Porto dos Cavalos, 
Martelo e Praia Grande. Entretanto, há discordância sobre tais denominações, que não 
trataremos neste espaço. Destas, cinco possui suas comunidades reconhecidas como 
quilombolas pela Fundação Cultural Palmares (FCP): Bananeiras, Ponta Grossa, Porto dos 
Cavalos, Martelo e Praia Grande, e outras seguem lutando pelo reconhecimento de sua 
“identidade étnica” e pela demarcação de seu território tradicional a exemplo de Botelho. 

Segundo o Atlas Ambiental Infanto-Juvenil de Salvador (2006), existiam também os 
territórios de Ponta da Cacimba; Capela de Santo Antônio; Ponta de Areia; Engenho de Maré 
e Ponta do Ermitão, que foram integrados à algumas localidades ainda hoje existentes. A 
forma de ocupação da Ilha em áreas próximas ao mar favoreceu a conservação da floresta, as 
matas da região central, atualmente ameaçadas pelo aumento da agropecuária praticada na 
ilha. 



A Ilha de Maré é uma só, embora sua população esteja distribuída em várias 
localidades, o que confunde os visitantes que chamam genericamente as localidades de 
“ilhas”. Segundo pude apurar há uma grande incongruência acerca das nomenclaturas, fato 
que determina também o quantitativo das localidades. E muitos são os relatos que 
justificam essa incongruência e  que faz jus a busca das narrativas dos moradores mais 
antigos do local para que possam trazer à tona uma perspectiva de outrora e também atual 
acerca das denominações das localidades da Ilha de Maré. Destarte, ao trazer tais discursos, 
não quero deixar margens conotações pejorativas e juízo de valor, de que há ou não 
verdade em uma ou outra declaração, de quem está certo ou errado. Mas, trazer à superfície 
“que a história é bem a ciência do passado, com a condição de saber que este passado se 
torna objeto da história, por uma reconstrução incessantemente reposta em causa” (LE 
GOFF, 1996, p. 25).  

Assim, a Ilha de Maré destoa das demais localidades de Salvador: une os aspectos de 
ser ilha, bairro, rural e possui características designadas quilombolas. Este bairro, segundo a 
Prefeitura Municipal de Salvador – PMS, contém várias localidades e enfrenta 
problemas diversos entre seus moradores, dentre eles a relacionada com a 
identidade, pois nem todos reivindicam ou se reconhecem como quilombolas. 

Chama-me atenção o fato dos nomes das localidades de Ilha de Maré. Sublinho que o 
nome é um dos traços mais importantes para o reconhecimento do Outro (neste caso do 
território/espaço local), portanto, retirar ou nomear é uma prática de impacto significativo 
que remonta ao período escravocrata, evidencia descaso e desrespeito que pode ser 
interpretado numa maneira implícita de apagamento histórico, fator que implica em 
invisibilizar sua população, negar sua existência e autonomia.  

Embora esteja situada dentro da Baía de Todos os Santos, reconhecida legalmente 
como área de proteção ambiental, os manguezais, localizados em Área de Proteção 
Permanente (também considerada área de reserva ecológica e sua zona costeira Patrimônio 
Natural Estadual) têm sido destruídos, muitas vezes pelos próprios pescadores locais ou 
agentes externos. Além dos mangues, o mar e o peixe, ou seja, o ecossistema marinho está 
comprometido por derramamento de produtos tanto da Refinaria Landulfo Alves quanto do 
Porto de Aratu. A Petrobrás mantém poços de petróleo entre as localidades de Porto dos 
Cavalos, Martelo e Ponta Grossa, três das cinco comunidades quilombolas da ilha. Segundo 
relatos dos moradores os crimes ambientais são recorrentes sem que haja a devida resolução 
destes, com grande prejuízo para as comunidades locais. 

Algumas localidades de Ilha de Maré ainda seguem buscando o reconhecimento 
enquanto comunidade quilombola, logo, o reconhecimento é dado por outro e tal fato é 
imprescindível para compreender o processo de construção da identidade quilombola. 
Ressalto que o processo de reconhecimento e regularização de terras quilombolas possui 
diversas etapas. Todavia, antes de ser titulada a terra é submetida a vários estudos - para o 
outro dizer quem eles são - onde são coletadas várias informações dentre as quais históricas, 
socioeconômicas, geográficas, antropológicas, fundiárias, ecológicas para que sejam avaliadas 
somente então são emitidos relatórios técnicos de identificação e delimitação, conhecidos 
como RTDI. Com este documento, as terras ficam aptas para seguir adiante na etapa de 
titulação, que só ocorre depois da desocupação da área por pessoas não quilombolas. 
Dependendo do caso, a finalização do processo pode levar bastante tempo, muitos anos, dado 
a negociação realizada. O título é concedido, sem ônus financeiro, em nome das associações 
que legalmente representam as comunidades quilombolas. O documento deve ser registrado 
em nome do coletivo com a condição de que o território se mantenha inalienável, 
imprescritível e impenhorável. Observemos que para que haja tal reconhecimento é o outro 
que assim o reconhece e não o sujeito que assim o declara. 

No que refere-se a educação Ilha de Maré possui em seu quadro escolar a primeira 



escola com estrutura “dita” quilombola de Salvador: a Escola Municipal Ilha de Maré, 
localizada em Praia Grande/Ilha de Maré. Esta é compreendida, pela rede municipal, como a 
primeira escola cuja estrutura funcional e pedagógica estar totalmente arrolada ao público 
quilombola.  
 

 
A discussão educacional 
 
 

A despeito dos conhecimentos que resultaram do modo como são posto as discussões 
e propostas para atuar com a Educação das Relações Étnico-Raciais, bem como da Educação 
Escolar Quilombola e a Educação do Campo, é possível argumentar estarem permeados por 
diversos percepções onde se pretenda desconstruir, mas que na pratica reforça o objeto de 
desconstrução pretendido. Vejamos a abordagem com que são tratadas no Brasil em torno do 
conhecimento epistemológico tendo como palco a Educação e as Relações Étnico-Racial em 
suas dimensões relacionais.  

O desafio à hegemonidade educacional implica numa abertura à diversidade de 
conhecimentos e os contextos como são tratados curricularmente cada uma das mesmas. 
Atualmente os estudos e debates sobre o tema da Educação Escolar das Relações Étnico-
Raciais e Quilombola tem ganhado expressivo volume, espaço e relevo dentro da academia e 
das redes educacionais do país, ainda que as notícias sobre sejam menos favoráveis que 
gostaríamos que fossem.  

Dentro das interlocuções com os marcos legais trago que a Constituição Brasileira 
estabelece disposições importantes na área de combate ao racismo e à discriminação e, até 
mesmo, sobre a garantia de direitos das comunidades quilombolas, conforme citação abaixo. 
Contudo, até 1988 não havia o reconhecimento deste “agrupamento” que denominamos 
comunidades quilombolas como sujeitos de direitos. 
 Neste sentido, a busca pela viabilização deste argumento deve ir além do que emite a 
constituição, de modo a potencializar identificar as dificuldades reais por que passa os povos 
tradicionais (discriminações, racismos, silenciamento etc); elaborar normas e metas de 
políticas de enfrentamento e programas prioritários; produção de dados e informações 
cadastrais sobre o público, parceiros e ações desenvolvidas internamente; arcabouço de 
competência cultural, realização de avaliação das políticas e serviços, ações afirmativas e 
outras políticas de implantação, acompanhamento e proposta as questões relacionadas a 
escolas quilombolas, elaboração de dados para catalogar informações atuais sobre a proporção 
de mulheres e homens negros, indígenas e outros povos tradicionais, nos espaços das ilhas e 
continente, relatório de acompanhamento contínuo das ações. 

Notadamente, a estratégia adotada por Salvador protagoniza a promoção da temática 
étnico-racial nas unidades escolares como potencializadora das ações afirmativas em curso no 
país e gerou a produção material das Diretrizes Curriculares para a Inclusão da História e 
Cultura Afro-Brasileira e Africana no Sistema Municipal de Ensino de Salvador (2005), que 
aborda temas prioritários diversos incluindo a África e o Modo de Vida Africano, mas não 
referência em momento algum as questões quilombolas. A mesma ausência pode ser notada 
na Portaria N° 060/2014 – uma instrução normativa que visa orientar para a implementação 
da Lei Nº 10.639/2003 alterada pela Lei Nº 11.645/2008 e que já em seu enunciado aponta os 
equívocos que seu teor pode constituir e de fato assim traz. Todavia, este aqui não é o 
momento para discorrer sobre.  

Com a promulgação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, a 
Educação Escolar Quilombola e História da África e dos Africanos a necessidade dos 



profissionais volta-se para o embasamento e o aporte teóricos em diversidade de campos 
necessários ao aprofundamento desta temática para atuarem com a coerência que é merecido. 
Do ponto de vista mais imediato, a articulação da legislação específica que traz a tona as 
relações étnico-raciais, sobretudo dentro dos instrumentos norteadores da educação municipal 
de Salvador, permite reconhecer que há necessidade grandiosa de dialogar sobre tais 
perspectivas na educação, fundamental para coibir práticas discriminatórias e abrir caminhos 
para maior inserção em sala de aula. A questão é de que maneira será referendada essa 
ausência da abordagem de origem étnica e racial nos ambientes escolares, que seja positivada 
para os negros e não somente estes?  

Do ponto de vista legal, a educação de qualidade é um direito de todos os cidadãos, 
independente de etnia, religião, cor e nacionalidade. Tal assertiva consta descrita na 
Constituição da República Federativa Brasileira de 1988, como alguns dos seus objetivos a 
promoção do bem de todos/as, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou qualquer 
forma de discriminação, mas em prática observa-se a constante indagação: para todos/as, 
quem? E sob que forma? 

A Equipe Pedagógica tem em seu campo de ação um desafio grandioso que vale a 
pena ser destacado e sublinhado: ser como acontecimento estruturante da mensagem histórica. 
Compõe-se assim o processo de transformação, ressignificação, construção e reconstrução do 
conhecimento, refletindo sobre o processo e/ou (re) criando novas significações da temática 
como conteúdo multidisciplinar e interdisciplinar durante todo o ano letivo, buscando 
construir projetos pedagógicos que valorizem os saberes comunitários e a oralidade, como 
instrumentos construtores de processos de aprendizagem pautados no currículo vivo. 

Os contextos de dimensão histórica das relações desenvolvidas estão encetadas nas 
práticas culturais e cotidianas, ou mesmo as relações sociais que por sua vez não são 
transpostas de uma realidade social para outra. São formadas por práticas sociais, políticas, 
culturais familiares, enfim diversos construtos da lida diária, conforme Michel de Certeau 
(1998). 

Abro espaço para sublinha a importância que os conceitos possuem em nossa 
sociedade trazendo o que nos retrata Mudimbe (2013) e Lima (2016; 2018) acerca das 
práticas e costumes. Estas são constituídos de outras formas, desdobradas e ressignificadas de 
diversos e infinitos modos. Eles no traz que a África, conforme a conhecemos, é uma 
invenção urdida por discursos exteriores aos povos africanos que não se reconhecem frente a 
tais discursos e representações. Tal proposição também possui equivalência com a questão 
quilombola, posto que é tal conceito exógeno que ressoa, num continuum, como outro assim o 
reconhece.  

Feito isso, é importante enfatizar as habilidades, técnicas e os saberes locais mediando 
e tornando capital histórico, cultural e político legítimo que em geral são indevidamente 
valorizados – em geral no âmbito turístico e cultural - prevalecendo a lógica urbanocêntrica e 
linear. Importante destacar que as escolas das ilhas (são três (03) as ilhas que pertencem a 
Salvador e que possuem escolas municipais: Ilha de Maré, Ilha dos Frades e Ilha de Bom 
Jesus dos Passos) são vistas como espaço rural, porém tratada dentro do contexto urbano, ou 
como costumam citar “do continente”, e geralmente saem lesadas por não serem tratadas de 
modo devido. Visto isso, destaco a importante da multirreferência no currículo num círculo de 
relações, de comunicações, onde, por exemplo, um conhecimento seja remetido a outro, como 
forma de não se conceber o antropossocial sem o biológico, o biológico sem o físico, e assim 
por diante.  

Dentre os discursos que aparecem bem demarcados no contexto quilombola está o 
discurso de raça. Se for tomar por base Barbujani (2007) posso concluir que há apenas uma 
raça humana, no caso, a espécie humana, pois não há diferenças genéticas, ou seja, o que 
conhecemos como diferenças raciais em verdade possui significado ideológico e não 



científico. Logo, o conceito de raça é uma invenção humana, portanto, a discriminação, 
qualquer que seja, não tem base científica, mas teor histórico e social. As únicas divisas que 
me interessa são como cada indivíduo, categorias e grupo sociais destas localidades recebem, 
compreendem e reagem às mensagens em termos de suas próprias categorias culturais, 
discursos e políticas. 

Por conseguinte, esperançar sempre esteve em pauta nas ações, disputas e diálogos 
pela educação e agora, ainda precisamos realizar extensivos diálogos a respeito do que é o 
racismo e como os mesmos são "trabalhados" na construção ideológica social, sobretudo no 
âmbito dos discursos essencializados refletidos nos materiais que nós apoiamos para nos 
estruturar e dialogar sobre a temática, o que recai na questão referente a formação do 
profissional da educação. 

Acredito ser prioritário, para alcançarmos tal propósito, tratarmos a compreensão do 
uso dos conceitos com consciência de sua historicidade, como unidades de conhecimento, 
comunicação, ideias utilizadas para compreender fenômenos e realidades (BARROS, 2016; 
LIMA, 2016; 2018). Surgido dos pleitos elencados pelos movimentos sociais e diversos 
sujeitos sociais demarcando a temática identitária impacta de forma geral no cenário político, 
econômico, ambiental e social de lutas para se atingir a promoção dos instrumentos legais.  
Assumindo que o recorte instituído sobre o que é quilombola para o espaço desta modalidade 
educacional abre uma série de possibilidades para o desdobramento enquanto visibilidade 
empírica e analítica na perspectiva de reafirmação de um currículo rico e vivo. Tal fato 
possibilita entendimento do porquê são exigidos uma proposta pedagógica própria, 
considerando o respeito à especificidade étnico-cultural, ao contexto local e ao percurso 
histórico de cada comunidade, observância aos princípios constitucionais e aos princípios 
referentes à educação básica, tanto nas escolas quilombolas como nas escolas de educação 
escolar quilombola. 

O termo “Quilombo”, conforme já citei em outros trabalhos escritos, representa 
diversos sentidos e muitos significados, logo é polissêmico. Segundo Almeida (2002) ao se 
perguntar qual o conceito de quilombo que estava em jogo no esquema interpretativo 
disponível que pudesse dar conta dessa contingência histórico-sociológica, expões cinco 
pilares analíticos anteriores ao Artigo 68: fuga, quantidade mínima de fugitivos, isolamento 
geográfico, moradia habitual – rancho, autoconsumo e capacidade de reprodução. E com a 
modificação na constituição de 1988, houve a necessidade de revisitar o conceito, ocorrendo o 
deslocamento conceitual. Ele defende que 

 
Não é discutir o que foi, e sim discutir o que é e como essa autonomia foi sendo 
construída historicamente. Aqui haveria um corte nos instrumentos conceituais 
necessários para se pensar a questão do quilombo, porquanto não se pode continuar 
a trabalhar com uma categoria histórica acrítica nem com a definição de 1740. 
(ALMEIDA, 2002, p.54). 

 
Assim, trata-se de provocar a perspectiva concernente aos conceitos considerando as 

dinâmicas dos fenômenos que trazem imbricados a título de não perpetrarem anacronismo e 
trazer ao palco a problemática que a cerca de modo mais próximo que se quer dialogar. 
Entre alguns povos da África centro-ocidental, a exemplo dos jagas imbagalas (MACEDO, 
2013), representava o nome pelo qual era chamado os seus acampamentos, que possuíam 
conotação de estrutura militar, uma vez que não dispunham de organização social baseada nas 
linhagens, conforme podemos observar no ocorrido com a Rainha Nzinga e o Reino de 
Matamba, e posteriormente o do Ndongo (GLASGOW, 1982; PANTOJA, 2000; FONSECA, 
2010; 2014; 2015).  

No século XVII, no que era ainda Pernambuco, Palmares se notabilizou por construir 
agrupamentos comunitários que reuniam várias pessoas, dentre os quais aqueles que se 



encontrava em fuga dos contextos de cativeiro (MOTTA, 1980). E foi sob este aspecto que foi 
possível constituir a transformação de Palmares em símbolo de luta para os movimentos 
sociais negros da contemporaneidade. Esta operação representa, então, nova ressignificação 
de sentidos da palavra “quilombo”. Há que se levar em conta a associação de interesses entre 
movimentos sociais e os ditos quilombolas. 

Atualmente uma gama de movimentos cujas bandeiras estão atreladas aos contextos 
étnico-racial. Seja como for, importa destacar a importância de desmistificar os elementos 
dispostos para a educação que não seja transversal e transdisciplinar. Assim, provoco a 
reflexão sobre que concepção de conhecimento esta sendo fomentado para Educação Escolar 
Quilombola. Assumindo que significa abrir-se à práxis de formação curricular diferenciada no 
reformular ou formular junto à comunidade escolar o projeto político-pedagógico adequando 
seu currículo, e adotar o compromisso de contemplar, sem sobrepor, o saber instituído e o 
vivido e diverso, em perspectiva relacional. Relembro aqui que por definição Escola 
Quilombola são aquelas que estão localizadas em território quilombola. Entretanto, não 
podemos perder de vista que a Educação Escolar Quilombola compreende as Escolas 
Quilombolas e as escolas que atendem aos alunos/as oriundos dos territórios quilombolas, 
sendo ele estando permanente ou temporário. 

Imperativo a tecedura em tramas bem firmes sobre um trabalho docente qualificado 
por meio do Planejamento de Curso/Aula e do Projeto Político-Pedagógico, urdindo 
linguagens e aprendizagens, da construção do conhecimento e da cultura, reafirmando e 
enfatizando a compreensão e o direcionamento do modus operandi em que esta educação é 
ofertada na construção coletiva e colaborativa. Não podemos deixar de citar que para ser/ter a 
EEQ atuante é necessário que todos da instituição educacional tenham conhecimentos sobre 
os marcos legais que a constituem. Dentre estas encontra-se as Diretrizes Curriculares 
Municipais adotadas para Educação Escola Quilombola – DCMEEQ têm sido utilizadas como 
referência na elaboração de projetos políticos-pedagógicos adotadas pelas comunidades em 
estudo, ofertando assim subsídios na elaboração destinada exclusivamente a tais comunidades 
quilombolas.  
Segundo o Guia de Políticas Públicas para Comunidades Quilombolas (2013), a Base Legal 
para as discussões quilombolas se pautam:  
 

• Constituição Federal de 1988; 
• Decreto Nº 4.887, de 20 novembro de 2003; 
• Convenção 169 da OIT (Dec. 5051/2004); 
• Decreto Nº 6040, de 7 de fevereiro de 2007; 
• Decreto Nº 6261, de 20 de novembro de 2007; 
• Portaria Fundação Cultural Palmares Nº 98, de 26 de novembro de 2007; 
• Instrução Normativa INCRA Nº 57, de 20 de outubro de 2009; 
• Lei Nº 12.288, de 20 de julho de 2010 (Estatuto da Igualdade Racial). 

 
Pensar, portanto, que a produção normativa de documentos que garantem as políticas 

públicas educacionais não é mero esforço legislativo, mas elemento de disputa pela 
construção de uma narrativa sobre a educação e neste caso a Educação Escolar Quilombola, 
que possui características totalmente singular em cada espaço da unidade do território 
nacional brasileiro. Todavia, tal produção normativa não garante a efetivação das práticas, dos 
saberes e dos quereres docentes. 

Nas informações obtidas pela Secretaria Municipal de Salvador- Smed, no bairro de Ilha 
de Maré, estão atualmente localizadas três unidades escolares em territórios certificados como 
quilombolas através da Fundação Cultural Palmares: a Escola Municipal Ilha de Maré, em 
Praia Grande; Escola Municipal de Bananeira, em Bananeira; Escola Municipal Nossa 



Senhora de Fátima, em Porto dos Cavalos. Como incontestavelmente existe uma relação 
contextual sociohistórica neste bairro entre as suas localidades seria fundamental que toda a 
Ilha de Maré seja contemplada com a EEQ. Todavia, a realidade assim não se apresenta.  

A história destas unidades escolares dispõe de diferentes narrativas conforme a análise do 
contexto histórico sob o viés econômico, social, político, cultural e humano dos sujeitos a esse 
território conectado. Entretanto, por encontra-se em processo de transição de reconhecimento 
de base legal (como identidade quilombola) as demandas para a afirmação passam bpela 
superação de estranhamento, preconceitos e estereótipos ainda muito existentes no material 
didático e para didático, sobretudo, no currículo ainda com fortes vertentes e visões que 
necessitam serem revistas para que não incorra “no perigo da história única. 

Neste aspecto, é importante trazer que na escola os elementos do currículo são 
fundamentais para a ação política qualificada do/a educador/a. Sobre isso, afirma Silva (2011) 
que 

 
É através do vínculo entre conhecimento, identidade e poder que os temas da raça e 
da etnia ganham seu lugar na teoria curricular. O texto curricular, entendido de 
forma ampla – o livro didático e paradidático, as lições orais, as orientações 
curriculares oficiais, os rituais escolares, as datas festivas e comemorativas – está 
recheado de narrativas nacionais, étnicas e raciais. Em geral essas narrativas 
celebram os mitos da origem nacional, confirmam o privilégio das identidades 
dominante e tratam as identidades dominadas como exóticas ou folclóricas. Em 
termos de representação racial, o texto curricular conserva, de forma evidente, as 
marcas da herança colonial. O currículo é, sem dúvida, entre outras coisas, um texto 
racial. A questão da raça e da etnia não é simplesmente um “tema transversal”: ela é 
uma questão central de conhecimento, poder e identidade (SILVA, 2011, p. 101-
102). 

 
Em vista disso vale perguntar, investigar e debater a respeito do que está presente no 

imaginário brasileiro acerca da historicidade do continente africano, brasileiro, mareseiro. Ou 
seja, um dos elementos fundamentais para entender por que no Brasil insiste na narrativa de 
“Cultura Africana”, “Beleza Negra”, “Matriz afro-brasileira” é compreender que ocorreu o 
fenômeno das ressignificações, existentes a partir das culturas africanas refeitas no modo de 
perceber das vivências com outros povos africanos juntos num dado território, à recriação da 
África no Brasil.  

Importante estarmos atentos e observarmos de modo constante o perigo que uma 
história única nos traz, posto que a mesma inexiste, mas lhe é dado lugar de existência para 
justificar ações, discursos e ideologias. Conforme tal perigo expõe Adiche (2000): “A 
consequência da história única é esta: ela rouba a dignidade das pessoas. Torna difícil o 
reconhecimento da nossa humanidade em comum. Enfatiza como somos diferentes, e não 
como somos parecidos.” 

Não posso deixar de destacar que as identidades são arquitetadas, o que me permite 
evidenciar que a perspectiva de quilombo, tal qual evidencia a Rede Municipal através dos 
seus representantes nos espaços escolares, está assentada em conceito essencializado numa 
relação existente entre os negros e negras brasileiras descendentes do continente africano. Ou 
seja, reivindicam uma ascendência negra africana diaspórica, projetada diretamente no âmbito 
do discurso ideológico que causa diversas confusões entre cultura e natureza e são 
evidenciados nas práticas curriculares educacionais através de definições prévias além das 
deduções cujo jogo entre circunstância das necessidades sociológicas negadas e a aparência 
da necessidade lógica planetarizadas, mundializadas, universalidazoras, pode ocultar conjunto 
de questões e de noções que explicitaria desparticularizadades. Tal fato explica a produção de 
um dado contexto cuja origem pautasse em realidades complexas e controvertidas de uma 
sociedade histórica particular ser tomada como modelo e medida de todas as coisas. 



Sublinha-se que existe a tentativa da implementação da Educação Escolar Quilombola nas 
localidades das escolas municipais de Ilha de Maré – sobretudo nas certificadas como 
quilombolas - partindo das suas singularidades que já se iniciam por serem quilombolas 
insulares, cuja “maritimidade” interfere na delimitação dos contextos de modos de fazer, 
tempos e ritmos de aprendizagem, mas que também não se amplia para outros motes a 
exemplo da dimensão curricular efetiva relacionado aos conhecimentos locais, Projeto 
Político Pedagógico, cronograma escolar dentre outros. 

Atendo que no que tange ao currículo uma das maneiras para ampliar o entendimento 
da atuação relacional das unidades escolares locais com a comunidade passa por entender as 
atuações individuais e coletivas dos sujeitos em relação ao reconhecimento da identidade 
individual e coletiva. Assim, considero serem levadas a cabo para melhor compreensão, a 
partir de articulações no plano discursivo e representativo, a dimensão da politização da 
realidade local, coletiva, referente à demarcação e homologação de terra, postas socialmente 
como “terras tradicionalmente ocupadas” ou de “comunidades remanescentes quilombolas”, 
as relações estabelecidas socialmente de modo que as narrativas memorialistas e o mito de 
origem possa ser socializado por todos e tomado como conhecimento e não como saberes que 
são lembrados em momentos espartanos por um gestor ou professor.   

É possível identificar no cenário das localidades das escolas “dita” quilombola, em 
geral, uma tentativa subsistente em identificar uma identidade “africana” ou de 
“sobrevivência” quilombola com a comunidade local que nem sempre é possível se não por 
meio da essencialização, dado a maneira como se aprendeu sobre a mesma, os relatos dos 
mais velhos que traz a tona o reconhecimento de identidade destoando da nomenclatura 
quilombola, de como as marcas profundas sobre a representação da “historicidade africana” 
foi ali constituída.  
No entanto, dado aos anseios e nuances que cada uma das localidades detém dentro deste 
campo é importante perceber como os espaços escolares constituem integração com a 
comunidade; se/como seus conhecimentos surgem no currículo educacional; como 
representam e dialogam com a perspectiva ideológica da(s) identidade(s) locais descritas 
como pretas, negras, afro-brasileiras, mareseiras, quilombolas. O processo é contraditório ao 
lidar entre grupos sociais e no interior dos mesmos grupos sociais. Tal discussão se expande, 
sobretudo, se compreendermos quais de fato tem sido os liames que estão sendo tratadas 
dentro dos espaços escolares, que práticas sob forma de currículo e representações dos 
discursos que reivindicam o espaço territorial e identitário do quilombola com o continente 
africano. Para entender tal perspectiva, é preciso identificar que as pistas constituídas ali 
ressoam a identidade como um posicionamento que perpassa pela readaptação do que 
chamamos África Recriada a partir do Brasil ou diáspora, tomando a perspectiva da ideia de 
origem, pondo os sujeitos no que Marc Eugé (1994) denomina de entrelugar, e até mesmo a 
uma dada condição de estranho em seu próprio território. Ou seja, elemento que pode ser 
compreendido no âmbito do discurso ideológico. 

Torna-se imprescindível, portanto, a coparticipação das comunidades para que a 
transversalidade e a transdisciplinaridade ocorra nas unidades escolares onde a comunicação 
com estudiosos e movimentos sociais possa realizar-se e extrapolar tais espaços, subsidiem as 
discussões e construam novos propostas e posturas, desde que respeitadas as singularidades 
do processo de identidade local e não do que a Rede credita ser a identidade local ou que veja 
como necessário ampliar/rescrever por crerem omitidas.  
            E nesta conjuntura se configura também o sujeito histórico professor ou professora. O 
professor ou a professora é visto como um ser, em grande maioria, que é preenchido de 
certeza, daí por que procurar o que sequer sabe que necessita procurar se não lhe tem ideia do 
que procura? Se somos seres de certeza, que incongruência procuraremos se da “Verdade” 
sabemos mais?  



Macedo (2012) destaca a maneira como se observa e constitui o currículo é fundamental para 
estabelecimento das relações e comunicações que se pretende estabelecer em sala de aula. Por 
vezes é necessário, para o processo de (res)significação e de (re)politização do currículo, estar 
aberto ao diálogo, ser destemido nas abordagens, improgramáveis, rigorosos, e acima de tudo, 
responsáveis. 
           Assim sendo, é preciso revisitar as principais atividades do sistema municipal de 
ensino no Plano Nacional de Implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana. Neste momento destaco a importância para a produção e distribuição de materiais 
didáticos e paradidáticos que atendam e valorizem as especificidades locais, regionais, 
objetivando o ensino e à aprendizagem das relações étnico-raciais; consultas junto às escolas e 
a comunidade gerando relatório acerca das ações implementadas para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 
           Embora compreenda que a produção do discurso seja controlada e passa por 
interdições, incluindo também o não-dito dentro e fora do ambiente educacional, os diálogos e 
seus registros em forma de relatórios são fonte ideal para o acompanhamento das atividades 
incorporadas concernentes a cultura, ideologia, acesso aos meios de informação e 
controle/reprodução dos mesmos de modo que se possam aferir quais concepções tem sido 
posta nas salas de aulas. 
 
 
Considerações finais  
 
Tratar, portanto, de identidade como quilombola é compreender ser tributário da 
epistemologia que compreende os contextos sociohistóricos e os seus liames, sob a forma das 
representações e que reivindicam relações com o continente africano. Ao atentar para a 
complexidade do uso dos termos conceituais tão utilizados em nossa sociedade e os contextos 
genéricos a que estão sendo usados/compartilhados, sem que seja construída uma 
análise/estudo mais aprofundada sobre a compreensão de cada um destes termos em seu 
contexto cultural, torna difícil perceber as relações que abarcam o bojo em contexto com os 
objetos, sujeitos, práticas, processos e padrões do campo de discurso.  
Importante destacar que os diálogos entabulados indicam o quão necessário é a atuação da 
perspectiva interdisciplinar e transdisciplinar no currículo para a ampliação dos Estudos 
Africanos, Afro-Brasileiros e dos Povos Tradicionais em nosso território, sobre termos de 
conhecer aspectos da historicidade local a partir de diferentes áreas do conhecimento. 
Ao observar que as abordagens sobre historiografia do negro no Brasil são ainda enviesadas, 
esteriotipantes, homogenizadoras, sem menção e/ou destaque a participação negra na 
constituição da sociedade brasileira nas mais diversas dimensões perpetuando um olhar que 
discriminaliza o sujeito social negro e as lutas contra a opressão, desigualdade social e 
racismo, nas mais diversas acepções e na sala de aula das escolas quilombolas e “dita” 
quilombolas das escolas municipais mareseiras.  
Neste sentido cabe considerar a percepção de um dos moradores da localidade de Bananeira, 
que também trabalha no espaço escolar (não como professor) que afirmou, num final de 
reunião, que lá era a “África pobre das Áfricas de Ilha de Maré”, porque ele aprendeu que 
“todos são quilombolas e que os negros no Brasil são descendentes de africanos”. Com tal 
descrição que potencializar que representações e discursos podem ser apropriados ou 
impressos conforme motivação ideológica projetada, produzida pela interação dos sujeitos ou 
grupos envolvidos. E como são tratadas isso no espaço educacional? 
Os desafios de trabalhar a(s) identidade(s) colocam em pauta a necessidade de observância de 
uma educação que exige uma nova maneira de atuar e de laborar com o currículo, metologia e 



conhecimentos, de modo que todos e todas possam co-criar estratégias de atuação com as 
comunidades escolares e locais a partir dos vínculos que são estabelecidos no percurso da 
ação conjunta. E neste sentido a Educação das Relações Étnico-Raciais, sobretudo no viés da 
Educação Escolar Quilombola, tem muito a nos provocar e contribuir, visto que estabelece 
diálogo consistente em todas as áreas do conhecimento. 
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Introdução 
 

O Brasil não foi uma decepção, porque logo, dos primeiros dias, mostrou o que era, 
(...) Foi a cobiça estrangeira que moveu a colonização portuguesa. Demarcação por 
alto, divisão em donatárias, degredo, ate o governo geral. (...) Com elle vieram os 
Jesuítas, em 49. (...)  Veiu com elles a Virtude. Para os Colonos, que a esqueciam e 
repudiavam, passada a Linha. Para os índios, cannibaes, intemperantes, sensuaes, 
que jamais conheceram freio e reserva. Não só a virtude, porém a justiça ou a 
equidade E a ambas as raças, dominadores e dominados, dominou, por fim, a moral 
privada e publica dos Jesuítas. Depois, foram mestres e instruíram. Instruíram filhos 
de reinóes, os primeiros brasileiros, e instruíram os brasis, pães e filhos, forros e 
escravos, aprendendo a língua da terra, e pela grammatica, a lógica, o latim, 
passando o humanismo, para chegar á theologia moral e á philosophia. Educaram 
costumes, intelligencias, sentidos. Aulas, cerimonias religiosas, folguedos, canto, 
musica, autos sagrados e profanos, classes superiores, não desprezando officios 
manuaes. Aqui mesmo irmãos eram feitos sacerdotes.  (...) Os Jesuítas foram 
edificadores, de casas, egrejas, collegios, até de cidade?: em vinte annos, vemos as 
palhas, que eram a egreja e o collegio da Bahia, serem reconstruídos de taipa e 
checarem á pedra e cal, ante* da cantaria da presente Cathedral, no Terreiro de 
Jesus; Piratininga sahiu de onde era, para se transformar em São Paulo, em torno do 
Collegio dos Padres que, das alturas de um oiteiro, dominava as várzeas do Tietê e 
do Anhangabahú. (Cartas jesuíticas II. Cartas Avulsas, 1550-1568, Rio de Janeiro, 
Imprensa Nacional, 1887). 

 

O processo de colonização se deu de forma que os colonizadores não tinham ambição 
apenas nas riquezas da terra e no que elas poderiam lhes prover. A intenção de implantar um 
novo modelo social, político, religioso, educacional e cultural, considerados como 
civilizatório era também um objetivo definido.  

Tomados por cobiças materiais e ideológicas, por vezes desmedidas, fizeram tamanhos 
rebuliços na nova terra, além-mar. Vejamos, por exemplo, o seguinte caso: Numa manhã de 
terça feira, no dia 10 de março, do ano de 1812 a Bahia acordou com a impactante notícia de 
que o “Alferes Julião Fernandes Leão, comandante da 7ª Divisão Militar, escripto á junta da 
Comapanhia, e Civilisação dos Indios, e Navegação do Rio-Doce da Capitania de Minas 
Geraes”. (Hemeroteca Digital. Jornal Idade D’Ouro do Brazil, terça-feira, 10 de março de 
1812, p. 01 edição de nº 20.), se responsabilizou pelo “estabelecimento das Divisões Militares 
em todo o immenso terreno occupado por Naçoes Selvagens, que unicamente se occupavão 
em destruir nossas culturas, em assassinar, e devorar nossos Compatriotas” Hemeroteca 
Digital. 
           Essa informação acompanhava as descrições precisas sobre o comportamento indígena 
que era digno da menção pelo distinto jornal Idade D’Ouro do Brazil onde determinados 
índios provocaram “os clamores dos Póvos, e as horrorosas Scenas de antropophagia, em que 
erão sacrificados os nossos compatriotas. Quando persistião em suas habitações, e culturas 
nas vizinhanças de Botecudos”. (Jornal Idade D’Ouro do Brazil, 1812). 
 Compunha ainda esse quadro histórico formado pelo periódico a informação de que 
estava “a barbara Nação dos Indios Xamixunas pedindo a paz, e sujeitando-se a viverem em 
Aldêas debaixo das nossas Leis”. (jornal Idade D’Ouro do Brazil, 1812). 
 O jornal que veiculou essa informação atesta que apenas fez circular essa notícia, 
original da data de 14 de dezembro (provavelmente do ano anterior, ou seja, 1811), publicada 
pelo jornal Gazeta do Rio de Janeiro, pelo fato de ser interessante o conteúdo trazido e por “se 
conhecer o grande fructo produzido do incessante desvelo, com que se trabalha na recente 
estrada da Capitania do Espirito Santo para Minas Geraes”.	(Jornal Idade D’Ouro do Brazil, 
1812).  



  

 Na verdade, o jornal que noticiou o evento na Bahia aplica uma notícia de segunda 
mão sem exercer grandes críticas sobre o ato ocorrido entre indígenas e militares liderados 
pelo Alferes Julião Fernandes Leão. Esse replicar acrítico e imediato de uma notícia 
“interessante” por parte do corpo editorial do Idade d’Ouro do Brazil reflete o “imaginário e 
as convicções majoritárias da sociedade branca, ocidentalizada do país” (TACCA, 2011). 
 O fato de indígenas, como os “Botecudos” acima apontados, serem subalternizados, 
sujeitados e forçados (não sem resistência, em diversas situações) a viverem sob leis que eles 
desconheciam – ao menos em princípio – e, seguramente, discordavam os forçou 
paulatinamente a combaterem estas forças e um bom exemplo disso está exposto no estudo de 
caso acima. Tampouco tais fatos eram destoantes do que ocorria cotidianamente com as 
sociedades indígenas em seus diversos aldeamentos ao largo do território nacional.  

Tal concepção de embates e expulsões de seus territórios legítimos estão diretamente 
vinculadas à proposta de educação salvacionista trazida pelos europeus para os “gentios”, 
mais especificamente, pela Companhia de Jesus. Boa parte dessa educação significou 
subalternização, sujeição e dominação, assim como a adoção de comportamentos e hábitos 
(enclausuramento em salas de aula, por exemplo, quando o natural seria o aprendizado direto 
na natureza ou práticas culturais comuns) estranhos e incomuns ao indígena. 

O avanço da “Civilisação” demonstrada no periódico significou, ainda, a denominação 
rotulada e estereotipada de suas práticas como bárbaras e incivilizadas, atribuindo-lhes 
valores e características que efetivamente não os contemplavam nem os esgotavam enquanto 
sujeitos culturais, mas serviram a um propósito específico e definido. Contudo, o principal 
produto europeu de uma leitura apressada sobre outros povos, sobretudo aqueles daqui dos 
baixos trópicos, se percebe nas afirmações mais valorizadas entre os meios de comunicação e 
científicos daquele contexto. Dito de outro modo, nas palavras do “Capitão Mór José Pereira 
Freire de Moura em huma sua carta particular: ‘O Alferes Julião, enfim, conseguio o que 
nunca pude” que era, mais precisamente, fazer valer a crença prévia que eles mesmos tinham 
enquanto atacantes dos indígenas; fazer-lhes “reconhecer a nossa superioridade”. (Jornal 
Idade D’Ouro do Brazil, 1812).  

A superioridade expressa pelo Capitão Mor José Pereira Freire de Moura, não se 
restringe à superioridade numérica de homens armados, ou de uso de tecnologia 
diferenciadas, tampouco se esgota nas comparações hierarquizadas de ambas as sociedades 
que resultaram neste choque cultural. A suposta superioridade ideológica, da qual trataremos 
aqui, estendeu-se ao campo das percepções do que era ou não culturalmente viável. Para os 
jesuítas, muitos dos comportamentos indígenas eram reprováveis e precisavam ser, na melhor 
das hipóteses, revisados, pois, o comumente aplicado pelos irmãos da Companhia de Jesus era 
a suplantação comportamental ou cultural dos indígenas submetidos ao que eles chamaram 
posteriormente de educação.  

Foi nesse processo de encontros que se deu início à educação observada por nós como 
educação europeia, como bem pontua a pesquisadora Cynthia Veiga ao sustentar que “é 
controverso afirmar que o período colonial se caracterizou por uma educação brasileira. O 
modelo era lusitano e expressava valores e conteúdos vigentes em Portugal, ainda que 
aplicados no Brasil” (VEIGA, 2007).  Ou seja, é preciso reafirmar que a educação implantada 
seguiu regras e normas não apenas portuguesas, mas outras oriundas das diversas partes da 
Europa, conforme veremos adiante. 

As considerações que aqui trazemos, tem como proposta apontar algumas reflexões 
acerca dos caminhos que trilharam a educação escolar indígena no Brasil, sendo esta apontada 
por alguns pesquisadores, como iniciada pelos padres da Companhia de Jesus ainda no século 
XVI.  Entre outros, a importância dada, até então, à reconstrução histórica das sociedades dos 
povos indígenas como agentes formadores da sociedade brasileira tem ganhado espaço nas 



  

discussões realizadas por pesquisadores atuais e, visando este segmento, buscamos somar com 
algumas discussões já existentes. 

Falar a respeito da educação escolar indígena no Brasil, requer, inicialmente, uma 
atenção voltada ao período colonial, no qual papel desempenhado e determinado pelas 
políticas providenciou “salvar” almas e culturas. Respectivamente, salvar almas por meio da 
catequização/evangelização, e as culturas por meio da “civilização”, que tinha como proposta 
integrar os povos indígenas numa nova sociedade, voltada para um padrão de comportamento 
europeu pré-estabelecido.  

Com base nas leituras realizadas até aqui, nos parece oportuna à necessidade de 
abordar brevemente as transformações/adaptações culturais onde o “velho e novo mundo” se 
esbarraram. Inevitavelmente, o choque cultural foi grande, fato este que dificultou o convívio 
entre os povos, intensificando a mediação dos missionários cristãos que por intermédio da 
catequização buscaram inicialmente na adaptação linguística formas de comunicação para 
ambos os povos,  

 
com o intuito de instruir os índios e criar um vínculo maior com eles, o padre 
Anchieta, por sua vez, conhecedor de línguas, interessado em facilitar a 
comunicação e assim colaborar com o trabalho pedagógico, passou a dominar a 
língua indígena (tupi) e organizou sua gramática com objetivo de civilizar o povo 
nativo. Ele passou a ser um agente da “civilização pela palavra. (SAVIANI, 2008). 

 
 Concordamos com Jean Lacouture, quando diz que o primeiro passo dado entre 

portugueses e indígenas foi por intermédio da língua. Para ele, “entre todas as técnicas de 
que se arma o missionário jesuíta, a primordial é a prática da língua do hospedeiro” 
(LACOUTURE, 1993). Reforçando ainda essa ideia, Olinda nos sugere que “os falantes no 
Brasil colonial eram bilíngues – Falavam a sua língua nativa e mais uma outra, geral que 
servia para intercomunicação” (OLINDA, 2003). 
 Assim sendo, a educação escolarizada12 jesuítica deu seu primeiro passo por mediação 

da língua tupi em terras brasileiras e segundo Shigunov, foi fundado em uma análise de quatro 
fases, onde estas foram relacionadas à utilidade imediata destes ensinamentos para o proveito 
mais rentável dos portugueses. Percebemos com isso, no entanto, que as dimensões destes 
ensinamentos estavam intimamente no limite da religião, relacionados aos acontecimentos 
cristãos católicos. Também reforça tal semelhança de leitura a dissertação de mestrado de 
Rosimeire Pereira. Neste trabalho, a autora destaca que a base da educação jesuítica era 
majoritariamente voltada para assuntos religiosos, ainda que “a educação clássica e 
humanística sob a censura constante da doutrina da Igreja” (PEREIRA, 2006), fosse de algum 
modo, diversificada. Mas o foco principal, conforme se vê, era o religioso também como nos 
relata O’Malley, 

O ensino do catecismo tornou-se uma atividade altamente organizada 
como nunca anteriormente, deslocando-se das casas para os espaços 
públicos. A imprensa e a nova fé na educação, que caracterizavam 
aquele tempo, alimentaram a mudança e determinaram seu caráter. O 
entusiasmo para com a catequese era parte da guerra contra a 
ignorância e a superstição que protestantes e católicos conduziam sem 
trégua (O’MALLEY, 2004). 
 

																																																													
12 Destacamos escolarizada, pois, temos conhecimentos de outras formas de educação presentes nas sociedades 
indígenas, não podendo desta forma sustentar a ideia de que teria sido os jesuítas os primeiros educadores nestas 
comunidades. As comunidades indígenas possuíam suas próprias formas educativas não escolarizadas.  



  

Atentando para as afirmativas acima, se faz essencial apontar que a educação aplicada 
pelos jesuítas não foi direcionada exclusivamente aos povos indígenas, mas para quase toda 
população existente naquele período, exceto crianças negras livres ou não, sendo os nativos o 
foco cerne do seu projeto. Com isso, é de considerar que o período colonial marcou também a 
história inicial da educação escolar desenvolvida no Brasil que, com a proposta da reforma 
pombalina, enfrentou algumas mudanças como, por exemplo, o questionamento a respeito da 
“ineficácia de seus métodos para a integração dos índios na sociedade colonial” (VEIGA, 
2007), sociedade esta, composta por outros elementos étnicos tal qual negro africano, o 
branco europeu e este que buscamos tratar aqui, o índio. Se faz relevante ainda apontar 
mesmo que superficialmente a proposta da substituição da língua geral pelo português. 

Desde então, durante toda sua trajetória, a educação escolar indígena vem passando 
por inúmeras etapas, onde essa população tem buscado suporte por meio de leis, alvarás, 
decretos, diretrizes, constituições, com intuito de angariar meios que possam nortear uma 
formação capaz de manter as características culturais indígenas ao passo que possa também 
oportunizar a continuidade de suas conquistas que em passos lentos vêm obtendo.   

Para tanto, merece destaque a Constituição de 1988 (a sétima Constituição desde a 
Independência do Brasil), a qual abre caminho para um olhar diferenciado e voltado para as 
particularidades das comunidades indígenas, tais como, suas culturas, seus costumes e suas 
línguas. Além disso, esta faz referências pontuais no que diz respeito ao acesso e a garantia às 
terras, evidenciando que sejam asseguradas e respeitadas junto a atual sociedade em que 
vivem com a população não indígena. “Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização 
social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que 
tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos 
os seus bens” (BRASIL, 1988).  

No entanto, cabe mencionar que o processo pelo qual se obteve tais ganhos, se repete 
pela mesma forma intervencionista invasiva que ocorreu no período colonial, no qual o não 
índio demarcou os espaços indígenas, buscando naquele contexto o controle e manipulação 
através da vigilância.  Ainda assim, hoje, as intenções e ações do não índio em querer 
determinar e controlar o que é, e deve ser do índio tem sido executada. A lógica tem sido a 
mesma, e desde então, a realidade desse povo tem sido transformada. Tudo tem ocorrido 
dentro de um processo contínuo, revogando leis e anulando o que em determinado período foi 
assegurado.  

De certo que não queremos com o trecho mencionado acima, ocultar nem negar a 
existência de lutas, tampouco das conquistas adquiridas pelo suor dos povos indígenas. Temos 
conhecimento do quanto eles têm lutado e como essas lutas têm favorecido no ganho de 
forças para continuar buscando por suas realizações.  Ou seja, com tantos retrocessos não é 
bastante lutar pela transformação da realidade, mas também lutar para assegurar o que já foi 
conquistado e tem se perdido. 

Pedagogia na colônia: processos educacionais e seus desdobramentos. 

A educação existe onde não há a escola e por toda parte podem haver redes e 
estruturas sociais de transferência de saber de uma geração a outra, onde ainda não 
foi sequer criada a sombra de algum modelo de ensino formal e centralizado. Porque 
a educação aprende com o homem a continuar o trabalho da vida. A vida que 
transporta de uma espécie para a outra, dentro da história da natureza, e de uma 
geração a outra de viventes, dentro da história da espécie, os princípios através dos 
quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada tipo de ser, 
(BRANDÃO, 1981) 



  

Ao analisar a pedagogia desenvolvida na colônia, se faz necessário pontuar sobre as 
diferentes educações aplicadas observadas. Nesse sentido, ao apontar algumas das técnicas 
educacionais indígenas, percebemos que a educação dentro do modelo social indígena se 
encontrava relacionada ao modo rotineiro de vida, tendo como instrução suas práticas diárias 
relacionadas com seus saberes e fazeres. O depoimento de um viajante da época nos diz que: 
“as crianças que lhes nascem, enquanto meninos e pequeno educam-nas para a caça; e o que 
os meninos trazem, cada qual dá a sua mãe. Elas então cozinham e partilham com os outros” 
(STADEN, 1930).  

Existiam entre os povos indígenas, propostas semelhantes de ensinamentos de forma 
que fosse possível contemplar a todos. Tais orientações ocorriam em todos os espaços e com 
participação de todos. Instruções e orientações, consideramos estas como as bases 
fundamentais dos processos educacionais nessas comunidades. 

Logo, se houve uma gama de instruções e orientações com finalidades definidas e 
objetivas para o cumprimento de atividades entre os pares das comunidades indígenas, 
entendemos que houve educação. O que se quer propor aqui é apresentar a existência prévia 
de um conjunto de práticas que, incidiam sobre a necessidade de realizar mediações de 
conhecimentos entre as sociedades indígenas e tal mediação se afirma diretamente como 
processos educacionais onde todo mundo educa todo mundo. 

Diante disso, é possível dizer que todos compartilhavam dos ensinamentos que se 
originavam, inicialmente, por meio da oralidade. A oralidade foi um método, muito comum e 
eficaz nas sociedades do século XVI. Outros ensinamentos, especificamente práticos, se 
davam em princípio com as observações cotidianas para depois executá-las, por exemplo: 
plantar, cultivar e colher os alimentos, confecção das armas que se usavam para caça, pesca e 
guerra, como também pinturas corporais e danças. 

Esses povos tinham por finalidade principal construir, ao longo da formação do ciclo 
da vida (desde a infância até a fase adulta), orientações educacionais capazes de guiar-lhes por 
toda sua existência. “Finalidades estas, que mantidas por gerações foram capazes de se manter 
viva nas memórias” (GINZBURG, 2006) indígenas as tradições e ensinamentos destas 
sociedades. Com base nisso, acordamos com Thompson quando diz que “a memória de um 
pode ser a memória de muitos possibilitando a evidência dos fatos coletivos” (THOMPSON, 
1992). 

Levando em consideração as diferentes características existentes na colônia, é de se 
ponderar todos os esforços constituídos para idealizar uma forma educativa que fosse possível 
contemplar a todos. Segundo o exemplo de diversidade dos povos nativos, tivemos as 
comunidades indígenas falantes da língua tupi na grande parte do litoral do Brasil, enquanto 
no interior, a língua que predominava era o guarani.  

Já no final do século XVI, o crescente número de etnias pôde contar ainda com os 
escravizados oriundos do continente africanos, os sudaneses, os islamizados (norte da 
Nigéria) e os bantus (VEIGA, 2007). Também merece destaque a presença dos colonos que, 
além de portugueses, eram os franceses, holandeses, alemães e espanhóis. Entre os múltiplos 
costumes e idiomas presumimos que a língua foi o método que unificou e serviu de base para 
a comunicação entre estes povos.  

E com objetivo de conhecer o outro, os irmãos da Companhia de Jesus aprenderam a 
língua nativa e formularam adaptações linguísticas resultando na primeira gramática tupi-
guarani. Nesse contexto, os nativos aprendiam a “ler, escrever, orar, cantar, tocar e alguns 
ofícios” (ANCHIETA, 1933). 

De acordo com as observações feitas por Dermeval Saviani, (2008) a educação 
colonial no Brasil teve fases distintas: a primeira fase foi estabelecida tendo marco inicial o 
ano de 1549 com a chegada dos jesuítas, estendendo-se até a morte do padre Manuel da 
Nóbrega em 1570.  



  

A segunda fase se deu entre os anos compreendidos entre 1599 e 1759, que teve como 
referência a criação e realização da educação utilizando como base o Ratio Studiorum; e a 
terceira fase estabeleceu entre 1759 a 1808 e foi marcada pelo surgimento do segundo período 
das ideias pedagógicas no Brasil.  

O Ratio atque Institutio Studiorum Societatis Jesu, mais conhecido como Ratio 
Studiorum, um manual de organização e administração escolar, seguindo um conjunto de 
regras e métodos. Esta obra era a base sustentadora das atividades educacionais, um modelo 
de currículo educacional a ser adotado, praticado e seguido. Ele previa uma formação mais 
humanística no sentido de direcionar seus alunos na formação e obtenção de um bom cristão, 
um sujeito católico. Instruir as comunidades locais e, sobretudo, arregimentar quadros para a 
própria Igreja, enquanto instituição, seguindo o pensamento de Ignácio de Loyola onde as 
instruções eram pensadas para o aluno e o aluno preparado para Deus. 

Neste segmento, o professor tinha aqui um papel fundamental no processo de ensino 
que era o de garantir, tradicionalmente, que os conteúdos fossem apreendidos e reproduzidos 
de forma fiel e, em geral, acrítica. Para a obtenção destes resultados, o professor aplicava, 
segundo Pereira, métodos que se aproximavam das “práticas de educação medieval, como a 
repetição, castigos corporais, reclusão e exclusão” (PEREIRA, 2006).  

Diante das cobranças vigentes através do pacto colonial que seria a tradução mais 
próxima de uma legislação, o Ratio Studiorum também seguia uma orientação política de seu 
contexto, que era a de uma formação voltada para as necessidades mais diretas da metrópole 
portuguesa e, assim sendo, relacionada com este documento – o Ratio Studiorum – “dos 
jesuítas, embora esta última já influenciada pelo capitalismo emergente no século XVI” 
(LOPES E VEIGA, 1999), este documento também colaborava com parte das cobranças e 
normas estabelecidas nas ordenações filipinas e que também supôs uma formação do bom 
cristão para a convivência harmoniosa e produtiva. 

Outro aspecto a se considerar é a existência de outras ordens religiosas no período 
colonial, como a Franciscana, Carmelita e a Beneditina. Apesar dos franciscanos terem sido 
os primeiros missionários evangelizadores a chegar às terras brasileiras em 1500, dando início 
a catequização e instrução dos povos indígenas, somente a ordem dos missionários Jesuítas 
pertencentes à Companhia de Jesus como já mencionado, foi de fato quem ganhou destaque e 
se consolidou devido à sua inserção nas sociedades por meio da difusão dos conhecimentos 
educacionais e pedagógicos por terem atuado em diversos lugares pelo mundo. Uma vez que 
como aponta Rosário e Silva ao pontuar sobre educação:  

 
Se consideramos que antes do chamado descobrimento aqui viviam outras pessoas, 
uma população ameríndia e, se considerarmos que o conceito de educação remete-
nos a uma abrangência incalculável; teremos necessariamente que considerar que 
antes da Companhia de Jesus, existiam outras educações, portanto, outras histórias 
da educação (ROSÁRIO E SILVA, 2004). 

 
Ainda com relação à ordem dos Jesuítas, pelo menos enquanto durou, teve a seu favor 

apoios que muito contribuiu com sua estada e realizações de seus trabalhos em solo brasileiro. 
Contou com apoio do rei de Portugal, da coroa portuguesa e de autoridades da colônia. Com 
isso, a ordem exerceu, entre outros, o monopólio da educação pelo menos até a extinção da 
ordem, fato este que fortaleceu a realização do desejo de mudança educacional pelo Marquês 
de Pombal. Com a extinção da Companhia de Jesus, deu-se início à implementação de novo 
projeto educacional que teve como meta o estabelecimento do ensino público e laico. 

Educação e legislação  



  

Desde sempre, a educação é uma construção contínua em todas as sociedades 
humanas, sendo que cada uma orienta os seus com base nas suas concepções de mundo, 
respeitando e conservando suas características próprias e particulares. Desta forma, para os 
povos indígenas a educação acontecia em locais distintos, por toda parte se dava as 
transmissões dos seus conhecimentos, pois “ela aparece sempre que há relação entre pessoas e 
intenções de ensinar-e-aprender” (BRANDÃO, 2007) independente do sexo, idade, cultura ou 
meio social. 

Aqui no Brasil, a educação escolar indígena projetada e aplicada pelos jesuítas por 
meio das missões durou mais de dois séculos, de 1549 a 1759. Acreditamos que, convivendo 
com os nativos ao longo desse período, houve troca de conhecimento entre as culturas capaz 
de influenciar costumes, organização social e até mesmo constituir outras vivências.  

No tocante a esta educação, é importante mencionar que, com a expulsão desses 
missionários, e a extinção da Companhia de Jesus em 1759, o processo educativo não foi 
continuado findando-se junto com toda organização religiosa. A educação tomou outro rumo, 
passando a seguir as regras estabelecidas pelo governo pombalino.  

Segundo o pesquisador Dermeval Saviani, durante o período pombalino, a educação 
escolar indígena brasileira enfrentou algumas dificuldades devido às mudanças aplicadas, o 
que, segundo o autor, foi uma perda imensurável, tais quais a alfabetização que mesmo sendo 
alfabetizado com base nos ensinamentos de cunho religioso, era uma forma de aprendizado, o 
ensino musical, as aulas instrumentais e de teatro. 

   No entanto, é preciso considerar que o período que estava por vir teria como 
referência as transformações acontecidas na Europa caracterizadas pelo Iluminismo que 
propunha determinações que objetivava uma adaptação ao modelo inovador que estava sendo 
realizado na Europa. Tais inovações estavam sendo voltada para uma sociedade mais 
igualitária e menos influenciada pelas imposições religiosas e políticas. 

Nesse período, defendia-se uma economia onde a compra e venda era definida por 
cada um de acordo com o que acreditasse ser mais rentável. Desta maneira o Iluminismo não 
se resumiu apenas no pensamento filosófico, fundamentou-se num aglomerado de convicções 
compartilhados por distintas correntes, entre elas as ciências, as letras e as artes. 

Ainda assim, precisamos reconhecer que, com a expulsão dos jesuítas e as reformas 
pombalinas, tivemos o início de uma educação brasileira que enfrentou, não apenas mudanças 
ou perdas, mas, sim, substituições das antigas propostas por novas.  

Em 1798, a coroa portuguesa extinguiu o diretório dos índios que tratava das políticas 
indígenas, ficando até 1845 sem nenhum suporte. Ainda em 1845, foi crida uma diretoria 
geral que tinha incumbência semelhante aos propósitos dos jesuítas, a promoção da catequese, 
e “civilização” dos povos indígenas, assentamentos regulares em aldeamentos e viabilidade 
do ensino primário. 

Dada a importância do assunto, é de nosso conhecimento que, ao longo da história 
brasileira foram criadas algumas maneiras de formalizar e organizar questões  referentes ao 
progresso educacional, como a primeira escola de ler e escrever brasileira, fundada na Bahia 
em 1549 pelo padre Manuel da Nóbrega, alguns seminários nos aldeamentos e foram deles 
(dentro dos aldeamentos devido a aproximação de ambos se tornava mais difícil a fuga dos 
menos interessados) sendo sustentados pelo regimento das missões de 1845:  

 
O paradigma assimilacionista corresponde aos períodos colonial e imperial, tendo 
como base de sustentação formal a Lei do Diretório dos Índios de 1755 e o 
Regimento das Missões de 1845, cuja intencionalidade era, mediante escolarização, 
incorporar as nações indígenas à formação da sociedade “neobrasileira” (AIRES, 
2009). 



  

Consequentemente, os decretos, regulamentos, ordenações, constituições, legislações, 
leis e, mais recentemente, as diretrizes educacionais, que de acordo com a pesquisadora Maria 
Hilda Paraíso, “não podemos afirmar que o Regimento seja, em si, a primeira lei indigenista 
da Coroa portuguesa. No entanto, é nele que se instituem as bases fundamentais das futuras 
leis que foram sendo criadas entre os séculos XVI e XIX” (PARAÍSO, 2011). Tal panorama 
social exposto pela autora sugere que o Regimento muito contribuiu com as conquistas 
jurídicas adquiridas pelos indígenas posteriormente.  

Para Manuela Carneiro os índios, no relato de “aquele velho índio tupinambá do 
Maranhão”, (CUNHA, 2012) perceberam mudanças significativas na lida política com seus 
“visitantes” que de quando em quando alteravam as normas e bases de suas relações. Tais 
mudanças implicavam diretamente em transformações substanciais nas relações internas das 
sociedades indígenas como: convívio forçado com povos estrangeiros (franceses e 
portugueses); fixação da residência desses estrangeiros nas imediações de seus aldeamentos; 
construções de fortificações para ocidentais; escravização de seus povos e vizinhos e, por fim, 
captura de seus curumins para a catequese e “educação”, pois os adultos eram pouco afeitos 
às mudanças comportamentais e nos níveis de suas sociabilidades. 

As mudanças notadas por “aquele velho índio tupinambá do Maranhão” espelham, na 
verdade, transformações que impactariam, a longo prazo, nos processos educacionais que 
surgiram a partir da inserção de modelos definidos de educação jesuítica.  

A escravização de indígenas contava com toda sorte de normatização dos corpos, 
quase que nos moldes foucaultianos do “Vigiar e Punir” todo aquele que rendesse os trabalhos 
e jornadas produtivas esperadas para sua atividade cotidiana.  

De igual modo, as mudanças efetivadas, no âmbito educacional, em alguns membros 
indígenas que retornavam ao seio de sua comunidade com a incumbência de intensificar a 
catequese mudavam parâmetros cruciais das relações sociais dos aldeamentos. A proposta era 
homogeneizar as culturas nativas em favor das convicções ocidentais dos jesuítas que as 
aplicavam tornando plenos cidadãos brasileiros apenas aqueles indígenas que se 
enquadrassem, em todos os aspectos, aos novos modos europeus.  

Deste modo, é possível que as políticas que definiram as normas e regras de 
comportamento esperado tenham sido as mesmas que definiram o currículo lecionado aos 
jovens indígenas apresados pelos jesuítas para a salvação de suas respectivas almas 
“selvagens”. 

Dito isto, ao analisar algumas Constituições Brasileiras como já mencionado, nos 
deparamos com algumas definições voltadas para as comunidades indígenas. Dentre elas, 
podemos percebemos que a Constituição de 1824, apesar de tratar em seu “Título 2º, Dos 
Cidadãos Brazileiros”, bem como a Constituição de 1891, Título IV, Dos Cidadãos 
Brasileiros, Seção I, atesta que precisa dispor “Das Qualidades do Cidadão Brasileiro”, 
sinalizando em seu artigo 69 que: 

 
São considerados cidadãos brasileiros: 
1º) os nascidos no Brasil, ainda que de pai estrangeiro, não, residindo este a serviço 
de sua nação; 
2º) os filhos de pai brasileiro e os ilegítimos de mãe brasileira, nascidos em país 
estrangeiro, se estabelecerem domicílio na República; 
3º) os filhos de pai brasileiro, que estiver em outro país ao serviço da República, 
embora nela não venham domiciliar-se; 
4º) os estrangeiros, que achando-se no Brasil aos 15 de novembro de 1889, não 
declararem, dentro em seis meses depois de entrar em vigor a Constituição, o ânimo 
de conservar a nacionalidade de origem; 
5º) os estrangeiros que possuírem bens imóveis no Brasil e forem casados com 
brasileiros ou tiverem filhos brasileiros contanto que residam no Brasil, salvo se 
manifestarem a intenção de não mudar de nacionalidade; 
6º) os estrangeiros por outro modo naturalizados (BRASIL, 1891). 



  

 
Ainda assim, para além de como citado, o reconhecimento minucioso de quem é de fato 

considerado como cidadãos brasileiros, determina-se a quem é de direito, e quem deve 
conduzir a educação mencionada na Constituição de 1934 no “Título I, Da Organização 
Federal, capítulo I, que dispõe das Disposições Preliminares, o art 5º Compete 
privativamente à União: XIV - traçar as diretrizes da educação nacional” da mesma forma que 
“Capítulo II, Da Educação e da Cultura no, Art 149”, sinalizando que: 
 

a educação é direito de todos e deve ser ministrada, pela família e pelos Poderes 
Públicos, cumprindo a estes proporcioná-la a brasileiros e a estrangeiros 
domiciliados no País, de modo que possibilite eficientes fatores da vida moral e 
econômica da Nação, e desenvolva num espírito brasileiro a consciência da 
solidariedade humana (BRASIL, 1934). 

 
As constituições de 1937, 1946 e 1967 do mesmo modo consideram a educação como 

um direito de todos, no entanto, pouco ou nada diferem da anterior e igualmente não fazem 
menção aos povos indígenas, que ao nascerem no Brasil estavam inseridos e atendiam aos 
critérios conforme estabelecidos para serem considerados cidadãos brasileiros. 

No que tange ainda ao reconhecimento dos povos indígenas, por sua vez, e de forma 
distinta das demais constituições, a Constituição de 1988 faz indicações, trazendo em um de 
seus capítulos, peculiaridades que, além de assegurar os direitos, acesso e permanência a terra, 
faz referência à uma educação diferenciada que considere as especificidades de cada cultura, 
organização social e construção histórica com possibilidades de conservar e manter suas 
tradições.   

 
CAPÍTULO VIII, DOS ÍNDIOS:  
Art. 231. São reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, 
crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente 
ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus 
bens. 
§ 1º São terras tradicionalmente ocupadas pelos índios as por eles habitadas em 
caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas, as imprescindíveis 
à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessárias a 
sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. 
§ 2º As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse 
permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos 
lagos nelas existentes. 
§ 3º O aproveitamento dos recursos hídricos, incluídos os potenciais energéticos, a 
pesquisa e a lavra das riquezas minerais em terras indígenas só podem ser efetivados 
com autorização do Congresso Nacional, ouvidas as comunidades afetadas, ficando-
lhes assegurada participação nos resultados da lavra, na forma da lei. 
§ 4º As terras de que trata este artigo são inalienáveis e indisponíveis, e os direitos 
sobre elas, imprescritíveis. 
§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas terras, salvo, "ad referendum" 
do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que ponha em risco sua 
população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do Congresso 
Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 
risco. 
§ 6º São nulos e extintos, não produzindo efeitos jurídicos, os atos que tenham por 
objeto a ocupação, o domínio e a posse das terras a que se refere este artigo, ou a 
exploração das riquezas naturais do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes, 
ressalvado relevante interesse público da União, segundo o que dispuser lei 
complementar, não gerando a nulidade e a extinção direito a indenização ou a ações 
contra a União, salvo, na forma da lei, quanto às benfeitorias derivadas da ocupação 
de boa fé. 
§ 7º Não se aplica às terras indígenas o disposto no art. 174, § 3º e § 4º. 



  

Art. 232. Os índios, suas comunidades e organizações são partes legítimas para 
ingressar em juízo em defesa de seus direitos e interesses, intervindo o Ministério 
Público em todos os atos do processo. (BRASIL, 1988). 

 
Assim sendo, ao que nos parece, a Constituição de 1988, como referenciada acima, foi 

considerada como marco na conquista e garantia dos direitos indígenas no Brasil, essa 
constituição modificou e estabeleceu novos limites para as relações entre o Estado, sociedade 
brasileira e os povos indígenas. E, no referente às garantias e conquistas, encontram-se 
distintas formas de educação.  

 Com o surgimento da educação formal que compreendemos como educação sujeita a 
pedagogia, e uma didática somente nos anos 70 do século XX ocorreram efetivamente 
algumas mudanças no contexto da educação escolar indígena. Apoiamo-nos em Zoia para 
perceber que isso ocorre “com a reorganização de entidades da sociedade civil, é que o 
movimento indígena começa a tomar forma, buscando mecanismos de superação para a 
política integracionista do Estado brasileiro” (ZOIA, 2010).  

Nesse sentido, já há algum tempo essa realidade tem seguido outros rumos no tocante 
a atuação política indígena. Por exemplo, tem sido meta prioritária primar pela inclusão 
social, o reconhecimento e o direito à diferença étnica e cultural. 

Ambas as conquistas tiveram suporte com a Fundação Nacional do Índio (FUNAI) que 
criada em 1967, veio substituir o Serviço de Proteção aos Índios (SPI); a FUNAI é o órgão 
governamental que tem como responsabilidade tratar de assuntos indigenistas e articular os 
direitos assegurados pela Constituição de 1988. No que compete aos feitos da FUNAI em 
relação à educação: 

 
podemos dizer que ela foi marcada por ambiguidades em relação ao SPI, uma vez 
que, por um lado, apresentou continuidades no que diz respeito ao objetivo de 
assimilação dos indígenas à sociedade nacional e, por outro, reconheceu a 
importância das línguas nativas nos processos de alfabetização dos indígenas 
(OLIVEIRA E NASCIMENTO, 2012). 

 
Nesse sentido, se faz necessário reforçar a existência das diferenças existente entre a 

educação indígena e a educação escolar indígena.  Compartilhamos do pensamento que seria 
mais sensato que ambas caminhassem juntas, cada uma com as suas especificidades e uma 
complementando a outra. No entanto, sabemos que poucas comunidades indígenas dispõem 
dessa metodologia de ensino. 

A Constituição brasileira menciona que “a educação escolar indígena deverá ser 
organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade e 
respeitando suas necessidades e especificidades.” (Brasil, 1988). E, com tudo que temos 
levantado e observado historicamente, sabemos que não foi, tampouco tem sido, dessa forma. 
Guardando as devidas proporções, parece que os resquícios históricos colonialistas ainda 
assombram as políticas públicas voltadas para o desenvolvimento educacional dos povos 
indígenas no Brasil.  

Entende-se como educação indígena aquela guiada pelos povos de sua comunidade e 
que tradicionalmente mantém seus costumes e vivências preservadas. A educação escolar 
indígena é aquela implantada inicialmente nas comunidades indígenas ou fora dela, sendo 
denominada por alguns pesquisadores como educação não-indígena pois não atendia as 
necessidades daqueles povos. “A Educação Escolar Indígena diz respeito à escola projetada 
para os índios de acordo com as características próprias de cada povo. Esse novo modelo de 
escola surgiu pautado no paradigma do respeito ao pluralismo cultural e de valorização das 
identidades étnicas” (QUARESMA, FERREIRA, 2013). 

 Com base nessas observações, semelhanças são percebidas com o estabelecimento 
dos PCNs que, segundo Mathias “tanto a NLDB como o PCN propunham lidar com a 



  

multiplicidade de culturas atuantes no Brasil, respeitando as diversidades étnicas, regionais e 
sociais, concomitantemente à elaboração de uma base nacional comum que servisse ao 
processo educacional” (MATHIAS, 2011), e reafirmando o posicionamento de Mathias, 
Grünewald, nos dizem que:  

 
A Constituição de 1988, por fim, rompeu oficialmente com uma política de 
homogeneização cultural e lançou a perspectiva do pluralismo étnico. A partir dos 
anos 90, assiste-se a uma descentralização da educação indígena, então focalizada na 
FUNAI, e os estados e municípios passam a se responsabilizar pelas ações no 
âmbito da educação escolar indígena (GRÜNEWALD, 2009). 
 

Em 1996, criou-se a Lei 9.394/1996, que estabelece as diretrizes da educação nacional, 
tendo no Parecer CNE/CEB 14/1999 a Resolução CNE/CEB 03/1999, que fixa as diretrizes 
nacionais para o funcionamento das escolas indígenas, e que estabelece os princípios 
fundamentais e as bases da educação indígena, ao tempo em que é assegurado pelo Decreto nº 
6.861/2009, “que define a organização da Educação Escolar Indígena em territórios 
etnoeducacionais”.  

Ressaltamos, no entanto, a importância dada à criação mais recente da lei 
11.645/2008, que reforça as discussões acerca do ensino indígena e que complementa 
a Lei 9.394/1996, “modificada pela Lei 10.639/2003, a qual estabelece as diretrizes e bases da 
educação nacional, e que busca promover a inclusão no currículo oficial da rede de ensino e a 
obrigatoriedade da temática História e cultura afro-brasileira e indígena” nas escolas.  

Na medida em que a educação escolar indígena teve sua existência registrada na 
legislação brasileira e tendo como apoio a Constituição de 1988 e todas as demais leis 
posteriores, não somente tiveram benefícios o ensino fundamental e médio. Graças a muitas 
reivindicações essa conquista estendeu-se também ao nível superior, que por meio desta, 
oportunizou os próprios indígenas a buscarem uma formação educacional capacitando-os para 
lecionar em suas próprias comunidades13.  

Por fim, acreditamos que as reflexões realizadas neste trabalho foram respaldadas em 
leituras efetuadas no decorrer da trajetória até aqui, e nesse sentido tivemos, como objetivo ao 
propor esta análise, fazer um levantamento bibliográfico acerca da educação escolar indígena 
no Brasil, onde novas práticas educacionais mudaram e vem transformando a realidade de 
muitas comunidades indígenas.  

Para tanto, se fez necessário inicialmente abordar o período colonial e suas 
características em relação aos povos indígenas como, por exemplo, a imposição do 
cristianismo através dos missionários nas várias ordens religiosas existentes neste período. E 
reforçamos a afirmativa que, dentre elas, a Companhia de Jesus foi a ordem religiosa que 
atuou por todo o mundo sendo evangelizador, “salvador” e professor.  

Num segundo momento do trabalho, foi necessário estabelecer uma abordagem entre 
os períodos, seus avanços e retrocessos relacionados à educação, sociedade, política e 
religião, ascensão e queda da Companhia de Jesus e as inovações proposta pelo Marquês de 
Pombal, e ainda assim os resultados alcançados apontam que os inacianos realizaram grandes 
ações no que diz respeito à educação dos habitantes da terra. 

Dentro do contexto educacional, distinguir as educações existentes (a educação 
aplicada pelos missionários religiosos, e a educação desenvolvida cotidianamente entre os 
indígenas) fez parte das intenções que foram desenvolvidas quando buscamos abordar o que 
compreendemos e apontamos como as especificidades de cada uma delas. 
																																																													
13Na comunidade indígena Pataxó, no sul da Bahia, são os índios que dão aulas na escola da aldeia. Ensinam a 
língua portuguesa e a língua Patxôhã às crianças. Com a busca pelo resgate da língua desde 1998 a língua 
indígena é matéria de sala de aula. Na escola, aulas de geografia, história e matemática são voltadas à cultura 
Pataxó. 



  

Ressaltamos que ainda hoje, existe em algumas comunidades indígenas a execução de 
duas educações, a indígena e a não indígena.  A não indígena, não mais de cunho religioso 
onde buscava-se obter o indivíduo para Deus, como no período colonial, mas uma educação 
voltada para formação do sujeito que atenda às necessidades da sociedade atual que o cerca 
fora de sua comunidade. Esta educação, como foi mencionada é respaldada nos direitos 
adquiridos pela Constituição de 1988 e encontra-se regimentada no Ministério da Educação e 
como tal, tem buscado atender as especificidades das comunidades indígenas. Por sua vez, a 
educação comunitária mantém a responsabilidade no que compete a recuperação e a 
preservação cultural de seu povo, onde buscam, por exemplo, a comunidade Pataxó de coroa 
vermelha no extremo Sul da Bahia, tem se organizado para recuperar sua língua de origem, o 
patxohã. Presentes, ambas as educações demonstram semelhança no tocante à formação do 
indivíduo onde o resultado seja um indivíduo capaz de conviver tanto na sociedade indígena 
quanto na sociedade não indígena.  

Para além da recuperação linguística citada, esta e outras comunidades indígenas 
mantém sua tradição por meio da oralidade. Hoje, além de um espaço reservado para algumas 
atividades realizadas cotidianamente, são transmitidos seus ensinamentos aos mais novos, não 
cabendo apenas um mediador já que, ao mesmo tempo, todos praticam um exercício constante 
de ensinar e aprender, sendo ambos alunos e professores e que com seus próprios exemplos 
são capazes de contribuir com formação de um futuro que seja possível o reconhecimento e o 
respeito de sua existência. 

Em relação ao que apresentamos como características da educação escolar indígena, 
assinalamos ser uma educação que através das políticas educacionais regimentada, são 
especificamente diferenciadas e baseadas numa pedagogia onde se traduz em um conjunto 
organizado estrategicamente e que, seguindo um currículo definido busca atender conforme 
definido na legislação nacional, uma educação escolar diferenciada, específica, comunitária, 
intercultura e bilíngue/multilíngue. 

Por fim, podemos observar que para além de muitas lutas, os passos que a história da 
educação escolar indígenas vem trilhando, foi marcada inicialmente pelo caminho que a 
Constituição Brasileira de 1988 abriu, sendo hoje lembrada e reafirmada nas políticas 
afirmativas que tem desempenhado a função fundamental de fortalecimento destas conquistas. 

Sendo desenvolvida de forma paralela, acreditamos que a educação formal e a 
educação informal indígena trazem consigo a responsabilidade de buscar conciliar e ampliar 
os conhecimentos, complementado uma à outra. Nesse sentido, esperamos de alguma forma 
com este trabalho poder contribuir com as pesquisas sobre as educações indígenas, afirmamos 
ter conhecimento do crescimento por esta temática, muito já foi feito, mas, tem-se ainda muito 
mais ainda ser realizado.  
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CAPITULO 5 

A INTOLERÂNCIA RELIGIOSA E A DISCRIMINAÇÃO ÀS CRENÇAS 
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Introdução 
 
 

O presente trabalho resulta de uma pesquisa bibliográfica no qual são tratadas questões 
relativas a conflitos sociais que remontam ao início das manifestações religiosas dos africanos 
e seus descendentes à atualidade, apresentando a intolerância religiosa do período colonial, e 
na contemporaneidade, a qual tenta situar mais uma vez a religião afro-brasileira, o 
Candomblé, como prática religiosa considerada inferior, perante as outras religiões 
professadas no Brasil. Nesta perspectiva será realizada uma abordagem sobre as práticas 
religiosas ancestrais responsáveis pela manutenção da memória coletiva do povo negro na 
Diáspora, abordando parte das perseguições sofridas, algumas formas de enfrentamento e 
combate a determinados grupos dotados de notório poder político e midiático quais atentam 
contra a liberdade de crença de uma população majoritariamente negra que tem na 
religiosidade uma forma de resistência e de preservação das manifestações culturais dos 
diferentes povos transplantados das diferentes regiões do continente africano, os quais, na 
“Diáspora”,  mesmo em condições adversas, preservaram seus falares, suas narrativas, 
orações, cantigas e outras práticas referentes à sua ancestralidade. Além das questões de 
conflito, o texto fará uma abordagem às políticas públicas emancipatórias ocorridas no final 
do Século XX, pois na Constituição de 1988 fica estabelecido que discriminação religiosa 
passa a ser considerada crime e, devido, a forte atuação dos movimentos sociais cuja demanda 
prioriza as ações afirmativas para a população negra, sempre invisibilizada. Com os avanços 
institucionais e ampliação dos direitos previstos na * legislação em vigor, foi instituído o 
Estatuto da Igualdade Racial, Lei 12.288 de 20 de julho de 2010, no Capítulo III estabelece as 
devidas orientações sobre os direi ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana. 
Logo, fica assegurado aos adeptos do Candomblé professarem livremente a sua religião. 
Assim o corpo do artigo será desenvolvido seguindo o percurso dos fios condutores 
estabelecidos, pelas origens, contexto social, embates e conflitos, políticas de repressão, 
perseguições, políticas públicas compensatórias, intolerância nas agências de socialização e 
novas estratégias de combate. 
 
 
O culto à ancestralidade: um espaço de resistência 
 
 

Espaço de resistência e manutenção do culto à ancestralidade o Candomblé é uma 
construção da Diáspora, sofre perseguições perpetradas por alguns grupos religiosos de 
denominação cristã os quais persistem com atos de violência mesmo diante da laicidade do 
Estado brasileiro e de leis que coíbem as práticas consideradas criminosas e sujeitas à 
punições. Verifica-se a ampliação da intolerância religiosa com invasões às casas de culto 
afro-brasileiro, aos terreiros de Candomblé, às tendas de Umbanda, violência simbólica e 
física, perpetradas a grupos e às pessoas, por elas portarem indumentárias e objetos, 
praticarem rituais ou até mesmo por estarem em espaços destinados a sacralização de 
oferendas. 

As manifestações religiosas de matriz africana sempre foram perseguidas como foi 
dito por Edison Carneiro se referindo ao Candomblé da Bahia”. O novo culto vive, 
precariamente, sujeito aos azares da repressão policial (CARNEIRO, 1967) entretanto apesar 
de toda a perseguição sofrida durante longos períodos da história por parte da polícia, da 
imprensa e de outras instituições religiosas contrarias às práticas ancestrais, o “povo de santo” 
resistiu e resiste aos diversos embates institucionais. Na contemporaneidade a religiosidade 
afro-baiana representa uma das expressões de resistência do povo negro que, na condição de 



  

escravizado, conseguiu perpetuar o seu sistema de crenças com características diferenciadas 
dos existentes nos territórios africanos, isso devido às condições impostas pela organização 
escravagistas a qual impôs a obrigatoriedade de   convivência dos diferentes povos retirados 
do continente africano em um mesmo espaço. Assim, em uma tentativa de recriar a família 
que foi perdida com a retirada de populações inteiras de diferentes espaços, de diferentes 
etnias, sendo separados por determinação dos traficantes incumbidos de fazer chegar a 
mercadoria aos diferentes portos ou mesmo devido a precariedade da travessia que causava a 
morte de muitos, os sobreviventes, a medida que foram adquirindo autonomia nas ações as 
quais lhe permitiam o deslocamento no novo território, no caso a cidade do Salvador, criaram 
uma forma de organização religiosa denominada  Candomblé, que devido à sua peculiaridade, 
não tem similar nos locais de origem dos grupos  aqui trazidos como afirmou Rêgo no livro 
Icnografia dos deuses africanos no Candomblé da Bahia: 

 
Não existem, portanto, na África organizações semelhantes aos nossos terreiros de 
candomblé, reunindo num só lugar diversos cultos originalmente dispersos no 
território essa organização ou reorganização do culto foi fruto da escravidão e da 
reunião, numa terra estranha, de vários grupos, que na África cultuavam diferentes 
divindades. Na região ocupada pelos diversos grupos nagôs que vieram para o Brasil 
(IPHAN, 2015). 

 
           O Candomblé uma invenção brasileira considerada religião de matriz africana que teve 
o seu nome restrito ao Estado da Bahia, pois em outras regiões do país os cultos afro-
brasileiros tiveram e ainda possuem outras denominações, mas quando se trata de cultuar os 
deuses africanos de acordo com as tradições e práticas baianas o culto tem esta denominação 
de Candomblé. 

Como ressignificação da família perdida com a diáspora dos povos africanos, o 
Candomblé, desde o início da organização das casas de culto, sofre perseguições por parte das 
comunidades vizinhas aos espaços onde as casas de culto se situam e também pelo Estado 
Brasileiro que no Século durante grande parte do Século XX sancionou leis que 
criminalizavam os seus adeptos; transformando a pratica religiosa em caso de polícia, pois 
para a realização das festas era preciso a autorização expedida por uma Delegacia de Polícia, 
próxima à casa de culto. Em Salvador havia uma delegacia, a especializada de “Jogos e 
Costumes”, na qual os líderes religiosos requeriam um documento “licença”, para a realização 
das cerimônias com toques. 
 
 
Embates das diferenças 
 
A autonomia cultural dos escravizados não era aceita pelos senhores, logo os Terreiros de 
Candomblé, considerados locais destinados e próprios às práticas religiosa e espirituais de 
cunho ancestral, podiam ser invadidos a qualquer momento pelas autoridades policiais já que 
se tratava de um local considerado marginalizado. As práticas religiosas ancestrais, eram 
temidas principalmente pelas autoridades que, a elas associavam às conspirações e levantes 
realizados pelos negros. Associar a religião de matriz africanas a crimes serviu de lastro para 
que no Século XIX houvesse uma forte repressão ao Candomblé na Bahia.  Dessa forma 
considerando a obra Negociação e conflito de autoria, do historiador João Reis e Eduardo 
Silva, compreende-se as razões pelas quais as autoridades locais associavam os Terreiros às 
rebeliões ou atos de resistência, verifica-se no fragmento que segue: 
 

Em 1807, durante o governo do Conde da Ponte, as autoridades encontraram grande 
quantidade de “mandingas” (amuletos) entre os instrumentos de luta dos 
conspiradores africanos. Numa relação mais direta entre a rebelião e a revolta, em 



  

1814, os escravos rebeldes das armações de Itapuã teriam sido liderados, segundo 
autos da devassa pelo “presidente das danças de sua nação, protetor e agente delas. 
Anos depois, em 1826, africanos ligados ao levante do Urubu se refugiaram numa 
“casa a que se chama de candomblé”. Esta é a primeira referência, aliás muito 
honrosa, que se conhece da palavra “candomblé” num documento histórico, e ela 
aparece num contexto de rebelião. A religião e a festa a festa religiosa inclusive, sem 
dúvida funcionaram como elementos essenciais da política de rebeldia dos escravos. 
(REIS,199, p.41). 

 
O historiador prossegue, afirmando que tais eventos possibilitavam as autoridades 

relacionarem o candomblé e as suas práticas a “quebra da ordem”, além disso as crônicas da 
época eram alimentadas pelas superstições, colocando a feitiçaria como algo relacionado à 
desordem pública promovida pela população negra interessada na preservação de marcas das 
suas identidades sujeitas às imposições da cultura do colonizador. Considerando que a religião 
Cristã, sobretudo a Católica, era o padrão religioso da sociedade escravagista da época, nesta 
perspectiva, o Candomblé era tido como ameaça à ordem e aos desejos de imposição 
religiosa, que tinha como finalidade submeter também a escravização às mentes daqueles que 
já tinham seus corpos escravizados. 

Ao considerar os espaços de Terreiros como locais de subversão, conferia à 
religiosidade uma alta periculosidade, a qual deveria ser combatida de forma justificada, pois 
a ameaça por ela representada permitia a aplicação do rigor da lei. Logo as invasões das casas 
de culto eram praticadas sob o pretexto de perturbação da ordem pública. Na época, além da 
perseguição policial efetivada pelos chefes de polícia, a imprensa se posicionava contra o 
candomblé e inúmeras vezes acusou policiais de serem coniventes com os “batuques 
africanos”.  A imprensa do Século XIX, os jornais da Capital como os das Vilas do 
Recôncavo, investia nas denúncias, exercendo uma forte pressão sobre os poderes públicos 
para que fossem efetivadas batidas e prisões, como relata Reis: 

 
Nenhum jornal foi tão insistente como o Alabama em acusar policiais de protegerem 
os africanos e suas práticas religiosas, e mesmo participarem de candomblés, em 
desserviço à marcha da civilização da província. Deparei nas páginas desse 
periódico “critico e chistoso” - que consultaremos muitas vezes aqui – até com 
denuncia de subdelegado que “caiu no santo” (REIS, 2008, p.26). 
 
 

Inúmeras são as acusações da imprensa direcionadas a polícia e a outras autoridades, 
como a um juiz citado em versos satíricos pelo jornal o Patriota em 1864. As narrativas 
denotam a impopularidade e a permanente perseguição sofrida pelas expressões religiosas dos 
negros na cidade do Salvador.  
  
Das políticas de repressão à liberdade de culto 
 

Considerando que questões religiosas estão atreladas a toda uma estrutura social, o 
Estado e a sociedade brasileira conduziram as políticas públicas direcionadas à religião de 
matriz africana, o Candomblé, com um alto nível de discriminação e desrespeito, submetendo 
o “povo de santo” à proibições, a danos físicos, a confisco de bens, à deportação e a uma 
intensa perseguição com o objetivo de coibir atos considerados ofensivos aos costumes 
salvaguardados pelas autoridades. O tratamento desrespeitoso dado a comunidade do Accú 
em 1831 é relatada no livro Negociação e Conflito: 
 

O objetivo da missão era revistar casas de africanos, confiscar objetos dos seus 
cultos, reprimir seus batuques e prendê-los coisas da especialidade do juiz de Brotas. 
A operação foi bem calculada. Seus auxiliares cercaram em silêncio as casas para 



  

garantir que os moradores não fugissem ao barulho da tropa montada. Mais de trinta 
casas foram invadidas e revistadas as vazias arrombadas. Nestas se encontraram 
“tambaques, Santos e instrumentos dos seus Diabólicos festejos que a Tropa 
quebrou, e inda assim conduziam alguns Tambaques”. Foram presos pretos, mas não 
se diz quantos. (REIS, 1999, p.56). 
 
 

No início do Século XIX, em 1830 o Código Criminal do Império, editado em 16 de 
dezembro considerava crime a prática de qualquer outra religião que não fosse a oficial, no 
caso a Católica e, um decreto de 21 de fevereiro de 1832 estabelecia a obrigatoriedade de 
conversão por parte dos escravizados ao catolicismo além de estabelecer a pena de morte às 
pessoas acusadas de feitiçaria. Na república o primeiro código penal, de 11 de outubro de 
1890 criminalizava o curandeirismo e o espiritismo  
 
 
A imprensa e a perseguição policial no interior da Bahia  
 

Com a Proclamação da República a norma da “religião oficial” foi abolida, contudo 
não foi alterada as relações de conflito entre os praticantes do Candomblé e os poderes 
públicos, pois até a segunda metade do século XX as casas de culto precisavam da 
autorização das delegacias de polícia para terem liberadas o seu funcionamento. Assim 
evidencia Lima, na obra intitulada A Família de Santo, que trata dos Candomblés Jejes-Nagôs 
da Bahia. 

Os terreiros de Candomblé na Bahia, por motivos ainda não esclarecidos e apesar 
enunciado dos parágrafos 7º e 10º do art. 141 da Constituição Brasileira que asseguram a 
liberdade de culto e confissão religiosa continuam submetidos a om arbitrário controle 
policial e tem que solicitar uma “licença”, que é naturalmente paga, à Secção de Fiscalização 
de Cultos Afros- Brasileiros da delegacia de jogos e costumes. As autoridades responsáveis 
alegaram quando perguntadas sobre a legalidade da medida, vagas necessidades de “ordem 
pública” ou uma “lei do silêncio”. Com isto os cultos de Candomblé são mantidos apesar de 
alguns movimentos ou gestões para eliminar a medida, numa ambiguidade apenas coerente 
com tantas outras restrições e limitações sociais porque passa o negro brasileiro com suas 
instituições culturais e de classe no seu sofrido processo de integração social. (LIMA,2003 p. 
41) 

 O poder de polícia exercia declarada perseguição àos Terreiros de Candomblé,  apesar 
da abolição da escravatura e da nova ordem estabelecida pela nova forma de governo, o 
republicano, os contrários à religião de matriz africana tinham apoio permanente da imprensa 
para denunciar as casas de culto e os seus responsáveis, além de informar à população com a 
finalidade de colocar a opinião pública contra os adeptos do Candomblé, evidenciado no 
artigo: Reinvenções africanas no mundo atlântico: práticas mágico-curativas no interior da 
Bahia (1930-1950). 

 
Desde o início da década de 1930 que a imprensa feirense publicava notícias que 
serviam de denúncia contra as práticas de candomblés em Feira de Santana. Em abril 
de 1932, por exemplo, o jornal Folha do Norte informou ao leitor feirense que a 
polícia havia fechado um candomblé e detido seu responsável, inclusive 
apreendendo o material do culto, o qual a notícia informava ser utilizado nos 
“serviços da macumba” (OLIVEIRA E MANSUR). 
 
 

Os autores trazem outras significativas informações as quais reafirmam a 
intencionalidade da imprensa em pressionar as autoridades policiais para a efetiva perseguição 



  

à aqueles considerados curandeiros, em uma época em que a prática era considerada crime 
grave. Diferente da capital cuja motivação e justificativa à perseguição aos líderes religiosos 
estavam atreladas à suposta desordem e desrespeito à ordem pública, nas cidades do interior 
da Bahia as pessoas do candomblé eram acusadas de curandeirismo, prática ilegal da 
medicina e feitiçaria considerados crimes contra a saúde pública, sujeitas portanto, à punição 
em cumprimento á legislação republicana em vigor. Como parcela do povo negro 
descendentes de escravizados os sujeitos criminalizados no Estado da Bahia eram detentores 
de conhecimentos ancestrais, conhecimentos considerados, em territórios africanos, um ofício 
importante, entretanto tais saberes e práticas considerados feitiçaria e curandeirismo eram 
vistos por uma parcela da população como crime a ser combatido: principalmente por aqueles 
que exerciam a medicina e a imprensa autores de várias denúncias. 

 
No mês de maio de 1946, o jornal Folha do Norte publicou uma matéria intitulada: 
“Cadê a polícia?” A notícia informava que um indivíduo de nome Santiago Leandro 
Ribeiro, achando-se muito doente procurou o curador conhecido por Manoel 
Liberato para lhe curar uma enfermidade. Por azar do curador, Santiago veio a 
falecer e a imprensa informou que foi por conta da “beberagem” que o referido 
ministrou para Santiago. É possível que, se Santiago não chegasse a óbito, Manoel 
Liberato não tivesse seu nome exposto na imprensa local como sendo responsável 
por mais este crime. Digo mais este crime, não que o citado curador deva ser 
responsabilizado pelo óbito de Santiago Leandro Ribeiro, mas, pelo fato de já ser 
acusado de crime contra a saúde pública pelo exercício de curandeirismo. 
(OLIVEIRA, p.288). 
 
 

No exposto pelos autores muitos em igual condições do curador Manoel Liberato 
sofreram a dupla perseguição da imprensa e da polícia. Assim alvos de denúncias os adeptos 
do candomblé eram processados. “A documentação judiciária que podemos identificar conta 
com poucos processos, mas bastante representativos do período em questão”, afirmam, 
Oliveira e Mansur, ao citar os processos, eles citam também outras fontes a exemplo de 
notícias em jornais que lhes permitiram verificar a quantidade de denúncias realizadas contra 
a prática de curandeirismo no interior da Bahia.  
 
Das lutas pela liberdade de culto às Políticas Públicas  
 

O Brasil como Estado laico e com a Constituição de 1988 estabelece que 
discriminação religiosa é crime. Além do estabelecido na “Constituição cidadã” os 
movimentos sociais e as políticas afirmativas de reparação, atrelaram a legislação de combate 
ao racismo e promoção da igualdade racial a reserva de um capítulo que afirma os direitos às 
religiões de matriz africana. Assim, no Estatuto da Igualdade Racial Capítulo III, “Do Direito 
à Liberdade de Consciência e de Crença e ao Livre Exercício dos Cultos Religiosos”, traz em 
seu texto as determinações legais que asseguram os direitos dos adeptos do Candomblé 
professarem a sua crença, pois em um longo período da história muitos foram de forma 
compulsória proibidos de manifestar as suas relações com o sagrado. 

 
As formas de relação com o sagrado baseada nas tradições africanas são 
frequentemente desrespeitadas o que revela uma das faces do racismo: a negação da 
valoração positiva á afro descendência, sua fenotipia, costumes e seus valores 
civilizatórios. Contudo, em sua dimensão mais ampla, as tradições de matriz 
africana vão além da relação com o sagrado. Retirá-las da invisibilidade contribui 
para evidenciar o seu papel na formação da cultura brasileira e, consequentemente, 
para afirmar os direitos dos seus herdeiros á plena aceitação na vida social. 
(SEPPIR, 2013). 



  

 
 

 A importância da legislação para a garantia de direitos constitucionais, além da 
liberdade de culto, determina que seja garantida a proteção de locais de culto e das cerimonias 
litúrgicas, desta forma, uma série de dispositivos legais surgiram na primeira e segunda 
década do Século XXI objetivando assegurar as medidas protetivas necessárias à salvaguarda 
dos espaços pertencentes ao culto da religião afro-brasileira, dentre eles: A Regularização 
Fundiária que visa assegurar a titulação das áreas ocupadas pelas comunidades de terreiro no 
sentido de garantir aos seus ocupantes o reconhecimento do espaço territorial como espaço 
sagrado.  

 
 
Negação de direitos à reparação 
 
 

 Apesar dos enfrentamentos realizados pelos grupos organizados, pelas ações de 
resistência do “povo de santo” voltadas para o fortalecimento , das políticas públicas 
institucionais voltadas para o fortalecimento das religiões de matriz africana, até o início do 
Século XXI, existia uma legislação  especifica de proteção ou de garantias de direitos aos 
espaços ocupados pelas casas de culto, os Terreiros, tais como: Regularização fundiária (a 
qual tem como objetivo evitar possíveis conflitos fundiários, decorrentes de situações de 
vulnerabilidade, dos espaços que são ocupados pelos Terreiros principalmente em zona 
urbana), garantia de Imunidade Tributária da qual outras instituições religiosas sempre 
tiveram direito, entretanto  os Terreiros desde a Constituição de 1988 sofreram cobranças 
indevidas por parte do município de Salvador. “A constituição de 1988 garante Imunidade 
tributária aos templos religiosos de qualquer culto em seu Art.150, VI, b, informando que é 
vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios instituir impostos sobre 
templos de qualquer culto” (BAHIA,2016). E, somente após uma movimentação dos sujeitos 
de direitos junto aos órgãos competentes foram tomadas as medidas pertinentes ao 
cumprimento do estabelecido na Constituição Federal, ficando a cargo da Defensoria Pública 
do Estado da Bahia a elaboração de um plano específico para a efetivação dos direitos 
constitucionais. 
 

Atenta a isto, a Defensoria Pública do Estado da Bahia, através da sua Especializada 
de Direitos Humanos, e por solicitação das associações representativas do povo de 
terreiro e religião de matriz africana, elaborou o planejamento da garantia de direito 
à imunidade tributária, Regularização Fundiária e liberdade religiosa, para os 
terreiros da capital. (BAHIA, 2016).  
 
 

Entretanto, para tornar possível aplicabilidade da legislação federal em vigor, foram 
necessárias audiências públicas, instauração de grupos de trabalho, seminários, elaboração de 
cartilhas, documentos guias, pareceres, Normativas, Decretos, Portarias e outras tantas 
medidas voltadas para o entendimento e cumprimento do estabelecido na Constituição 
Federal. A Lei nº13.182/2014 considera com intolerância religiosa contra as religiões Afro-
brasileiras: 

 
Toda distinção, exclusão, restrição ou preferência, incluindo-se qualquer 
manifestação individual, coletiva ou institucional, de conteúdo depreciativo, baseada 
em religião, concepção religiosa, profissão de fé, culto, praticas ou peculiaridades, 
rituais ou litúrgicas, e que provoque danos morais, materiais ou imateriais, atente 



  

contra os símbolos e valores das religiões afro-brasileiras, ou seja, capaz de 
fomentar ódio religioso ou menos prezo as religiões e seus adeptos 
 
 

Com fundamentação nas determinações contidas na Lei nº 12.288 de 20 de 2010 que 
estabelece no Capítulo III o direito à liberdade de consciência e de crença e ao livre exercício 
dos cultos religiosos. Art. 23. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos 
locais de culto e suas liturgias. E o Art.24 O direito à liberdade de consciência e de crença e 
ao livre exercício dos cultos religiosos de matriz africana compreende: I-A prática de cultos, a 
celebração de reuniões relacionadas à religiosidade e a fundação e manutenção por 
iniciativa privada, de lugares reservado para tais fins; 

Apesar de haver por parte do Estado uma série de medidas destinadas a assegurar a 
liberdade de culto às práticas religiosas de matriz africanas, elas continuam estigmatizadas: 

 
As formas de relação com o sagrado baseadas nas tradições africanas são 
frequentemente desrespeitadas, o que revela uma das faces do racismo: a negação de 
valoração positiva a afro descendência, sua fenotipia, costumes e seus valores 
civilizatórios. (SEPPIR, 2013, p.51). 

 
E, em função da execução da legislação e garantia dos direitos por ela assegurado foi 

criado um Guia de Implementação do Estatuto da Igualdade Racial com a finalidade de 
orientar os gestores públicos dos Estados, distrito Federal e Municípios para que estes diante 
da laicidade do Estado brasileiro implementem as ações previstas em lei. No referido guia 
estão definidas as ações por área de política pública, indicando e definindo o público, 
instituições e locais e formas de combate a intolerância religiosa; 

 
 

Com o objetivo de prevenir e combater este tipo de discriminação nos serviços 
públicos, podem ser realizadas campanhas informativas, cursos e seminários para 
servidores(as) Por exemplo nos hospitais, nos presídios e em outras instituições de 
internação coletiva para garantir que pacientes ou internos tenham direito à 
assistência de sacerdotisa e dos sacerdotes de matriz africana. O mesmo se aplica a 
post mortem pertinentes ás tradições que cada pessoa escolheu na vida. (SEPPIR, 
2013, p.51). 
 

 
 

Finalizando  
 

Existe toda uma construção social que direciona para a intolerância religiosa, pois o 
Estado Brasileiro antes de ser considerado laico, teve institucionalmente uma religião oficial, 
diferente das de matriz africana, e as concepções cristalizadas por uma religiosidade de 
tradição judaico-cristã influenciaram o sentimento coletivo que tende a inferiorizar as 
religiões de outros grupos que sempre foram estigmatizados por serem considerados 
subalternos. 

Convivemos na atualidade com uma série de abusos e ações de desrespeito perpetradas 
por instituições e indivíduos que se posicionam contrários às expressões e manifestações 
culturais do povo negro, os quais se dedicam à preservação dos bens ancestrais. Estes 
opositores geralmente costumam desqualificar as práticas religiosas e tudo que a elas possam 
estar vinculado, depreciando, descaracterizando e demonizando os objetos, as indumentárias, 
as músicas, as danças e toda manifestação da cultura afro-brasileira. 



  

 O preconceito se revela quando por exemplo o acarajé, “bolo ritual” dos orixás Xangô 
e Oyá, vendidos por tradição pelas mulheres iniciadas no culto afro, recebe outras 
denominações como “bolinho de Jesus”, por comerciantes de acarajé integrantes de outros 
grupos religiosos que se opõem às religiões de matriz africana, por estas que na Diáspora 
mantiveram o culto à ancestralidade. O mingau também recebe a mesma denominação, muitas 
vezes apregoado com palavras de ordem: “venha beber o mingau de Jesus.” Esta é uma forma 
de atrair o público que circula no antigo Centro da cidade.  

À luz da legislação, o citado comportamento pode ser caracterizado como uma espécie 
simbólica de preconceito e intolerância religiosa, logo passível de punição. Além das práticas 
de descaracterização no comércio ambulantes de bens culturais pertencentes à religiosidade 
afro-baiana, existe uma campanha predatória na mídia televisiva que tipifica agressão moral e 
depreciação, qualificando-se também como um ato de intolerância religiosa.  

Casos de invasão aos terreiros foram registrados, e instituições como o Ministério 
Público, Ordem dos Advogados, Defensoria Pública, Universidades realizaram em vários 
momentos audiências públicas para debater as questões buscando soluções para que o respeito 
as diferentes crenças se efetivem. Cartilhas e peças de publicidade foram produzidas como 
formas de esclarecimento à população sobre situações que   caracterizam intolerância 
religiosa, logo todos devem atentar para a importância da convivência respeitosa entre os 
diferentes credos religiosos em um Estado laico. Contudo apesar de todas as determinações 
legais pautadas no respeito para com as diferenças, uma parcela significativa da população 
segue uma pauta de atos criminosos contra as casas de culto afro e aos Terreiros de 
Candomblé. 
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Introdução 

As irmandades são instituições religiosas implantadas desde o início da 
colonização portuguesa no Brasil. Entretanto, as irmandades laicas, de pretos e pardos, 
tornaram-se presentes no início de século XVII, a exemplo das irmandades de Nossa 
Senhora do Rosário, que segundo Reginaldo (2005) apesar da devoção ao Rosário ter 
surgido de um argumento de ação herética14, tornou-se popular não só entre os negros e 
pardos como por admiradores religiosos brancos. Essas organizações desempenharam 
papéis fundamentais na sociedade criando espaços simbólicos de fundamental importância 
para compreender a religiosidade, as redes que envolviam o poder nas comunidades, as 
experiências e as identidades étnicas nas trajetórias de populações afro-brasileiras, que 
fizeram parte do período colonial e imperial. 

O Presente artigo, ao fazer um estudo dos documentos ratifica a discussão sobre as 
estratégias de formação de identidades coletivas de grupos diversos, que interagiam, 
muitas vezes, num mesmo espaço de sociabilidade nas irmandades.  

Nesse sentido, a devoção é compreendida enquanto um processo de construção de 
coesão grupal, que tem como catalisadores dois aspectos simbólicos atrelados à imagem 
da santa: o da semelhança física, negra, e o da liberdade15. Dentre os aspectos avaliados, 
destacam-se o contexto em que as irmandades estavam inseridas; os aspectos físicos, 
sociais e econômicos da comunidade a qual as irmandades pertenciam; o perfil dos 
membros participantes, a organização dos grupos no interior da confraria, bem como as 
contribuições e conflitos internos e externos que existia entre os seus membros. Através das 
análises documentais, buscou-se seguir os rastros dos indivíduos, para conhecer um pouco 
mais sobre as vidas dos personagens deste trabalho como pontua Ginzburg (1989) em 
“Mitos Emblemas e Sinais” quando nos apresenta um método da oralidade, usado em 
diferentes áreas, que nos permite através de vestígios e indícios, resgatar as experiências 
de indivíduos anônimos, que fizeram parte da história das irmandades do Rosário de 
Cachoeira e Inhambupe, bem como o processo de como a irmandade foi estabelecendo-se, 
ganhando espaço e fiéis na vila de Inhambupe por exemplo. 

Nesse artigo, as irmandades são abordadas como um espaço de formação 
identitária dos negros africanos e dos afrodescendentes, através do estudo documental, 
especificando o papel das irmandades de Nossa Senhora do Rosário para a população 
negra das cidades de Cachoeira e Inhambupe. No entanto, faz-se necessário fazermos 
algumas considerações a respeito das contribuições e conflitos vividos pelos membros 
participantes da irmandade do Rosário, as diferentes formas de resistência tanto para 
adentrar na organização e mantê-la de pé, quanto para não se afastar de suas origens 
africanas mesmo vivendo a predominância da cultura do cristianismo europeu. Nesse 
sentido, estudamos as diferenças e semelhanças entre o cotidiano das irmandades de Nª Srª 
do Rosário nas cidades de Cachoeira e Inhambupe no século XIX, bem como a sua 
importância para a formação sócio identitária dos negros africanos. Haja vista, ser um 
trabalho que abrange duas cidades distintas, porém com contextos históricos, semelhantes 
– localizadas no campo, com a maior parte da população de negros, de renda proveniente 
do trabalho rural ou em pequenos comércios, e engenhos – nas quais os negros buscam por 
meio da devoção e da irmandade do Rosário resgatar suas identidades étnicas trazidas da 
África nos possibilitando um melhor entendimento da enérgica alteridade no interior das 

																																																													
14Conta a tradição católica que Domingos de Gusmão, teve um a revelação da Virgem, que lhe ensinou 
o método de oração que a invocaria com a ajuda de contas unidas por um cordão.  
15A imagem de Nossa Senhora do Rosário trazia para os membros da irmandade uma identificação não 
só de cor e aspectos físicos como também de referência.  



  

comunidades negras do Brasil. É de ressaltar o caráter inovador deste trabalho para fazer-
se entender como se deu a formação de identidade étnico-racial dos negros africanos que 
se agregaram nas irmandades de forma “autônoma” no período colonial na Bahia, mais 
especificamente nas cidades de Cachoeira e Inhambupe. 

É sabido que existem inúmeros trabalhos realizados por pesquisadores que fazem 
menção ao surgimento das primeiras irmandades, a exemplo de Russell-Wood (2005) e 
Reis (1991) que buscam relacionar as diferentes trajetórias vividas pelas irmandades na 
sua formação, bem como suas especificidades na formação identitária dos participantes na 
diáspora (das irmandades de homens de cor).  

A devoção a Nossa Senhora do Rosário foi um fenômeno que não se restringiu 
apenas a Bahia mais adquiriu espaço e devotos, mesmo tendo sua origem, segundo 
Reginaldo (2005) em terras europeias, nas irmandades do Brasil e da Bahia. 

Nossa Senhora do Rosário popularizou-se entre os negros, e essa devoção tornou-
se fundamental no processo de formação identitária. Existem diversas hipóteses 
levantadas por historiadores como Bastide (1971) e Scarano (1976), ao explicar o motivo 
pelo qual Nossa Senhora do Rosário era tão admirada pelos negros e pelos homens de 
cor. Frei Agostinho de Santa Maria, diz ser a imagem da Senhora do Rosário “mais 
antiga que a Senhora do Amparo”, sendo também a mais popular perante os negros 
(SANTA MARIA, 1707. p. 63).  

Para Scarano (1976, p.38) a irmandade do Rosário teve a seguinte origem, “a 
antiga Ordem religiosa de Nossa Senhora das Mercês para a Redenção dos Cativos, 
dedicada a livrar, na África os cristãos de jugo mouro. Nesse caso é pois compreensível 
que seja a padroeira escolhida.” 

Em sua análise sobre o surgimento ao Rosário o escritor Bastide menciona que a 
devoção originou-se da sua popularização proposital pelos dominicanos e pela igreja: 

 
A igreja, no seu esforço para interagir os africanos recém-chegados numa sociedade 
católica e branca atraiu-o para as irmandades mais capazes de interessa-los [...] o 
culto a Nª Sª do Rosário só foi restabelecido quando os dominicanos enviaram seus 
missionários para África, daí sua introdução e generalização progressiva no grupo de 
negros escravizados. (BASTIDE. 1971, p. 39-40) 

 
Relativo sucesso demonstra que as irmandades têm seu fundamento por iniciativa 

da Igreja Católica, reforçando a importância dessa instituição no espaço religioso e 
cultural. Russell-Wood (2005, p.190) por exemplo, defende que “as primeiras 
irmandades floresceram na Europa Ocidental nos séculos XII e XIII”. Seu principal 
intuito era proteger os irmãos de possíveis infortúnios e incentivá-los a praticar obras de 
caridade, predominando relações de solidariedade e assistência fúnebre entre os cristãos 
europeus. 

Além da questão religiosa, as irmandades de modo geral e em específico na Bahia 
possuíam função assistencial, proporcionando a seus componentes auxílio em diversas 
situações, como em casos de doenças, problemas financeiros e muitas vezes pagando 
alforrias para os irmãos que se encontravam sob as amarras do sistema escravista e em 
diversas situações proporcionava aquilo que nesse período era o desejo de muitas 
pessoas, um enterro digno, como nos mostra Reis ao dizer que: 

 
As missas celebradas por dezenas de padres, acompanhadas por corais e orquestras, 
em templos cuja abundante decoração era uma festa para os olhos e, sobretudo 
funerais grandiosos e procissões cheias de alegorias, de que participavam centenas 
de pessoas. (REIS. 1991, p. 49) 



  

É certo que toda essa pompa e festiva celebração não se destinava a todas as 
pessoas que participavam das irmandades, assim como as irmandades do Rosário de 
Cachoeira e Inhambupe, que por sua vez, não dispunha de recursos para tais pompas. 
Obviamente, essa descrição de funeral citada por Reis (1991) direcionava-se a elite da 
época. No entanto, os negros, livres e alforriados que ansiavam um enterro digno 
buscavam junto às irmandades ao qual pertenciam ajuda para tal realização. 

Para melhor entendimento deste trabalho, faz-se necessário, antes, situar as duas 
cidades que comportam nosso objeto de estudo. A cidade de Cachoeira está localizada no 
Recôncavo da Bahia a 120 km da capital, Salvador. Situada às margens do Rio Paraguaçu, 
Cachoeira é conhecida como “Cidade Heróica”, pelas participações nas lutas de 
independência na Bahia e durante os séculos XVIII e XIX, seu Porto foi utilizado como 
escoamento de grande parte da produção agrícola no Recôncavo da Bahia, em especial de 
açúcar e fumo. Essa pequena vila, em termos geográficos, na época, vai ter o seu destaque 
como importante agente econômico da Bahia através da plantation agro açucareira. 
Segundo Barickman (2003), a freguesia do Iguape representava a terça parte de todo o 
açúcar exportado pelo Brasil, local onde estavam localizados os mais grandiosos 
engenhos. 

A cidade de Inhambupe teve sua elevação à categoria de Vila pela resolução de 28 
de abril de 1728, quando foi desmembrada da vila de Água Fria e somente pela Carta 
Régia, em 26 de janeiro de 1801 (MARES, 1993). Sua economia girava em torno das rotas 
de tropas e boiadas e a outra atividade em que estava envolvida era a atividade fumageira, 
(plantação e manejo do fumo para produção de charutos) na qual se contratavam uma 
considerável quantidade de mão de obra. Inhambupe possui um papel importante na 
história da irmandade do Rosário, pois: “embora não tenham alcançado maior destaque 
como nas irmandades urbanas, tiveram papel importante nas vilas e arraiais do Recôncavo 
da Bahia, litoral Sul e norte do Sertão adentro” (REGINALDO, 2005. p. 85) 

A irmandade do campo não dispunha de muitos recursos, mas em sua maioria 
buscavam meios de manter-se não só através das anuidades como por doações, 
quermesses, feiras artesanais que acabava contribuindo com a economia da cidade. Do 
mesmo modo que em alguns casos, permaneciam duas irmandades na mesma capela, pelo 
fato de só existir uma capela ou a irmandade não ter condições econômicas para erguer sua 
própria capela. 

Tanto Cachoeira quanto Inhambupe são cidades culturalmente religiosas e com 
lastros culturais afrodescendentes evidentes. Desta forma, por esses aspectos, pontua-se a 
escolha para esse estudo, dessas duas irmandades das cidades de Cachoeira e Inhambupe, 
analisando suas histórias no intuito de suprir necessidades que tange a biografia dessas 
instituições nas citadas cidades, sobretudo trazendo à tona a história dos seus membros 
enquanto protagonistas das contribuições e conflitos na formação de sociedades de maioria 
afrodescendente, ainda que de miscigenações de matrizes étnico-raciais e culturais 
diferentes. 

 
Senhora do Rosário: Semelhanças e diferenças  

Fazendo um estudo acerca das irmandades negras, o historiador Reis (1996) em 
seu trabalho “Identidade e Diversidade étnicas nas Irmandades no Tempo da Escravidão, 
“afirma que “A distinção etnicorracial constituía a lógica de estrutura social das 
confrarias no Brasil,”16 desta forma o autor pontua que muitas irmandades aceitavam ou 

																																																													
16 REIS, João José. Identidade e Diversidade étnicas nas Irmandades no Tempo da Escravidão. In: Tempo. 
Rio de Janeiro, vol. 2 nº 3. 1996, p. 05 

 



  

rejeitam membros por serem de determinadas etnias, inclusive constava no compromisso 
de muitas irmandades que algumas etnias não poderiam ser aceitas. Todavia essa 
afirmação não se aplica as irmandades do Rosário de Cachoeira e Inhambupe, ambas 
aceitaram homens de cor de diferentes etnias como consta nos livros de entrada de 
irmãos. 

A partir das reflexões de Reis, notamos através do compromisso e de alguns 
documentos que as irmandades do Rosário das cidades de Cachoeira e Inhambupe 
distinguiam-se primeiramente pelo regulamento, segundo pelas formas e pelas 
exigências estabelecidas pelas confrarias. Pontua-se também que os estudos dos 
problemas que se propõem amadurecer neste trabalho tratam-se da possibilidade de 
identificar à importância das irmandades do Rosário em ambas as cidades para a 
formação sócio identitária dos negros africanos no século XIX e dos seus descendentes 
nos dias atuais. 

A irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Santíssimo Sagrado coração de 
Maria em Cachoeira, situada na igreja do Monte formoso era formada não apenas por 
homens de cor, mas também por homens brancos e mulheres, forras, escravas e ou 
cativas. 

Consta no livro de entrada dos irmãos que apesar de estarem numa mesma 
confraria, os membros participantes não se misturavam, os cargos de mais prestígios 
como juiz, presidente e escrivão, por exemplo, eram direcionados aos brancos através de 
eleições ou indicação. É o que nos mostra Oliveira (2008) que em algumas irmandades 
os juízes, também, por exemplo, “eram eleitos anualmente e, geralmente, eram 
escolhidos entre as pessoas que tinham alguma posse dentro do grupo”. Nesse sentido, 
homens de cor não faziam parte dessa realidade uma vez que não dispunham de recursos 
exigidos para compor a mesa diretória. 

Mesmo sendo composta, a irmandade do Rosário de Cachoeira, também por 
homens brancos, estes não eram a maioria, existia uma relação de “dependência”, onde 
aqueles (homens brancos) que já obtinham status e recursos financeiros, ao adentrar na 
irmandade do Rosário de Cachoeira contribuíam de forma significativamente com as 
despesas e necessidade da confraria, por isso também tomavam posse dos cargos de 
prestígios da confraria. 

No entanto, isso não intimidava os negros de fazerem parte da irmandade do 
Rosário, pois vários eram os motivos, dentre eles o status social, necessário para “ter um 
nome” e reconhecimento perante a sociedade, mas também no intuito de resgatar sua 
identidade, relacionarem-se com os seus, compartilhar sonhos e cultuar a santa do 
Rosário, o qual ganhou admiração e devoção dos negros. Por isso eles eram maioria na 
irmandade do Rosário e se identificavam e denominadas etnias como mostra o quadro 
abaixo. 

 
Tabela1. Relação dos irmãos (as) da irmandade de Nª Sª do Rosário do Santíssimo 
Sagrado Coração de Maria (igreja do Monte Formoso em Cachoeira) 
 

 

Identidade  Etnias  

Crioulos 42 Benin 1 
Cabra 23 Nagô 7 
Forro 41 Jeje 14 
Escravo 11 Africano 4 



  

Cabra cativo 10 Banto 6 
Crioulo escravo 5   

Preta 1   

Fonte: Livro de entrada dos irmãos da irmandade de Nossa Senhora do Rosário do Monte Formoso (1832-
1885). 

 
A partir dos dados citados acima, podemos perceber que mesmo sendo diferentes 

as etnias e as identidades descritas no livro de registro dos irmãos, a irmandade do 
Rosário de Cachoeira mantinha seus laços de identidade nos quais as relações dos 
irmãos eram de um grupo que buscava os mesmos ideais17. Todavia, compreendemos 
que nem sempre a relação de afetividade e irmandade era vivenciada pelos membros da 
confraria do Rosário. Haja vista que a estrutura social e ritual das organizações religiosas 
afro-brasileiras tornou-se cada vez mais complexa. Segundo Reis (1996, p.5) “termos 
étnicos como nagôs, angolas, jejes representavam identidades criadas pelo tráfico 
escravo, que envolvia grupos étnicos mais específicos oriundos da África.” 

A irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Inhambupe, que começou de forma 
tímida e com poucos recursos, foi construída na Matriz do Divino Espírito Santo da 
mesma paróquia em 1895. Aos poucos essa irmandade foi ganhando espaço e 
visibilidade diante da pequena vila de Inhambupe, chegando a comprar, com recursos 
próprios, um terreno para construção do seu próprio cemitério (que por motivos 
desconhecido não chegou a ser construído)18. Diferente da irmandade do Rosário de 
Cachoeira, a irmandade de Inhambupe era composta apenas por homens, as mulheres 
participavam de forma indireta, nunca dos eventos mais importantes da confraria, 
onde segundo o regulamento, os homens eram responsáveis pela organização e 
administração da confraria e as mulheres ficavam encarregadas apenas pela 
ornamentação da igreja e dos eventos organizados pela irmandade. Os membros da 
confraria do Rosário apresentavam-se, segundo o livro de classificação dos irmãos, em 
três etnias, que nesse processo de mudanças e adaptações buscaram resgatar suas origens. 

Tabela 2. Relação dos irmãos (as) quanto sua etnicidade na cidade de Inhambupe- 
Bahia 

 
Identidade Etnia 

Pretos 23 Jeje 28 

Crioulos 7 Nagô 5 

Negros 11 Banto 7 

Outros 15  

Fonte:	Livro	para	classificação	dos	escravos	que	passam	a	libertos	na	vila	de	Inhambupe.	(1882/1886).	
Maço	2876	

Vale ressaltar que os dados citados acima revelam basicamente a identificação dos 
membros da irmandade do Rosário de Inhambupe quanto a sua identidade étnica, além 
disso o livro para classificação dos irmãos traz informações diversas sobre cada irmão 

																																																													
17 Afirmação contida no 2º Livro de Atas da Irmandade No. S. do Rosário de Cachoeira (p.6) 
18 Relato do senhor Raimundo Lima- morador da cidade de Inhambupe e guardião dos livros da 
Irmandade do Rosário de Inhambupe. 



  

cadastrado no livro, a exemplo da idade, se possuía residência, se era casado, 
dependente de algum senhor dentre outros aspectos. Consta também nome de mulheres 
que participavam de forma indireta da irmandade do Rosário. Porém, aqui buscou-se 
analisar apenas as identidades étnicas trazidas com os membros da irmandade do 
Rosário da cidade de Inhambupe. Nesse sentido, o quadro nos apresenta um 
considerável número de membros da confraria que se identificam como pretos e jeje 
como sua etnia. 

 

Os conflitos na formação identitária 

        As identidades coletivas encontraram solo produtivo no Brasil colonial. A sociedade 
desenvolvida aqui no Brasil, na época da escravidão, estava estruturada em padrões 
corporativistas que refletiam alterações sociais, de cor, de etnia (MATTOS, 2000). Na Bahia 
dos séculos XVIII e XIX os negros desenvolveram diversas estratégias de identidade. A 
inserção nas irmandades foram uma dessas estratégias. 

Nas diversas características existentes nas irmandades (cor, etnia, etc.,), algumas foram 
organizadas para integrar à elite, outras como corporações profissionais, outras como forma 
de resistência, mas o principal critério de identificação dessas associações foi à cor da pele 
em combinação com a origem étnica (SCARANO, 1976). 

A identificação, visual, da cor da pele falava mais alto e por isso havia irmandades de 
brancos (portugueses e brasileiros), de pretos (crioulos19 e africanos) e de pardos. No 
entanto, no interior das confrarias eram estabelecidas regras internas a serem cumpridas 
pelos membros da irmandade. O regulamento - documento de suma importância para a 
formação e estruturação de qualquer irmandade – é a organização formal das irmandades e 
demonstravam em suas páginas as exigências estabelecidas pelas mesmas para permanência 
do fiel na confraria, dentre elas está à proibição de frequentar espaços e cultos ao candomblé.  

Para as irmandades, religiosidade como o candomblé, além de ser uma prática satânica, 
era uma afronta contra o cristianismo e contra a igreja católica que a condenava.  

Os irmãos da irmandade de Nossa Senhora do Rosário de Inhambupe, por exemplo, 
pareciam está vivendo uma crise de identidade, segundo o morador Raimundo Lima fazendo 
menção a alguns trechos descritos no 2º livro de Atas, em que a ideia de pertencimento era 
tão forte a ponto de saírem da irmandade para adentrarem na religião de matriz africana. 

 
Perguntado se havia candidato à confraria, a resposta negativa a todos entristeceu, e 
um ilustre confrade acrescentou que as práticas do candomblé estavam distraindo 
horrivelmente as almas da piedade, principalmente entre a gente de cor (2º Livro de 
Ata da confraria do Rosário de Inhambupe. 1895.p. 3). 

O irmão que fosse pego participando ou praticando rituais não católicos, era excluído 
da irmandade e consequentemente da sociedade do qual ele buscava ser inserido, uma vez 
participando da confraria lhe dava essa possibilidade. Conforme se pode observar no registro 
“faze-se um apelo para que todos os presentes os ajudassem no combate à dita praga, 
trazendo os nomes dos presuntores do candomblé para a necessária comunicação à polícia” 
(2º Livro de Ata da confraria do Rosário de Inhambupe. 1895. p. 4). Ou seja, a igreja 
católica estabelece e estimula os fiéis à condenação da religião de matriz africana de modo a 
inibir aqueles que venha a ter o interesse em participar dos rituais do candomblé. 

																																																													
19 Refere-se ao negro (a) nascido no Brasil. Atualmente é direcionado a qualquer homem ou mulher negro 
(a). 



  

Existiam aqueles “irmãos” que preferiram não entrar em conflitos com a confraria nem 
tão pouco perder seu “lugar” na sociedade, almejado por muito tempo. Outros, porém não 
pensavam em deixar suas origens e sua identidade étnico-racial, sobretudo porque apesar de 
estarem inseridos em uma irmandade católica não se reconheciam como cristãos. A maioria 
usava as irmandades como estratégias de organização, muitos construíram suas identidades 
através de memórias, relatos e experiências vividas pelos seus antepassados. E as irmandades 
eram de certo, além de um lugar de luta e resistência como também um espaço onde os negros 
poderiam, de alguma forma, escrever sua história de vida, lutas, dissabores e resistência para 
os seus descendentes, pois as irmandades em sua maioria (em especial as irmandades do 
Rosário de Cachoeira e Inhambupe) são bem organizadas nas questões de documentação e 
orçamentos, motivo pelo qual pode-se realizar trabalhos e pesquisas sobre as confrarias. É o 
que nos diz Reis: 

 

As irmandades, aliás, produziram muita escrita. Por ironia, através da escrita, 
homens e mulheres egressos de culturas orais construíram suas identidades, 
codificaram discursos sobre a diferença, defenderam-se da arrogância dos brancos, 
deixaram, em síntese, testemunho de uma notável resistência cultural (REIS, 1996. 
p. 5). 

Os documentos deixados pelos irmãos que participaram da confraria nos apresentam 
diversas hipóteses de como fora difícil a entrada e permanência nas mesmas, e os relatos 
orais e as histórias guardadas nas memórias daqueles que participaram das irmandades, 
foram passadas para os seus descendentes e permanecem vivas até os dias atuais. 

A distinção étnico-nacional20 compunha a dialética de estruturação social das 
irmandades no Brasil. Nesse ponto, ainda segundo Reis (1996), os africanos habituaram-se 
ao lugar de luta e resistência, criando “microestruturas de poder”, estabelecendo alianças, 
regras de sociabilidade, vias de transações e diferentes formas de resistência. Ao se 
agruparem em torno dos santos patronos, africanos e seus descendentes estruturaram 
vínculos de solidariedade que aceitaram as conquistas de certos casos relativos de autonomia 
em meio às aflições do sistema escravista. Ou nas palavras de Faria: 

 
As confrarias de cor representavam uma espécie de família ritual, de parentesco. 
Uma família que procurava proteger e amparar seus membros. Os irmãos da mesma 
etnia, e em muitos casos de grupos étnicos diferentes, se ajudavam e de certa forma 
preservavam ou recriavam suas identidades. (FARIA, 1997, p. 13) 

 

Aqui se volta à definição dos grupos étnicos, que relacionado às irmandades do Rosário 
das cidades estudadas dividiam (quase sempre) os mesmos dilemas e os mesmos interesses21. 
Para tanto, concordamos com Reis (1996, p. 19) ao dizer que grupo étnico pode ser pensado 
como um “corpo” que, munido de uma cultura, aplica um método de reconstrução de suas 
diferentes formas de coordenação em meio a diferentes episódios posto pela situação vivida 
dos indivíduos. 

Maria Inês Côrtes de Oliveira (1995) pontua em seu livro Viver e morrer no meio dos 
seus: nações e comunidades africanas na Bahia no século XIX que o processo de 
reconstrução das identidades africanas operou-se: “no seio de sistemas multirracionais e um 

																																																													
20 Os africanos eram identificados pelas diferentes etnias de origem e subdivididos em grupos dando-lhe 
um novo sentido a etnia. 
21 Relato dado por Raimundo Lima da cidade de Inhambupe e o livro de atas da irmandade do Rosário 
Cachoeira; Os irmãos de ambas irmandades buscavam status social, sua identidade e diversidade étnica, e 
quase sempre alianças inter étnica. 



  

Iti étnicos onde construídos sob alicerces hierárquicos e escravistas, pautavam seus critérios 
de classificação na cor da pele e na origem.” (OLIVEIRA, 1995. p, 176). 

Nesse sentido, os grupos de africanos se reajustaram usando o critério da cor da pele e 
origem para organizarem seus sistemas de diferenciação social e cultural. As irmandades 
fizeram parte desse reajuste, tornaram-se um espaço de reorganização da busca identitária e 
coletiva. O conceito de nação, que se encontra na base da construção das identidades e 
etnicidades afro-ameríndias, se dá por um fato colonial (funcionava de acordo com as etnias de 
origem), mesmo que use elementos aborígines para o significado das mesmas. Significa dizer 
que a distinção étnico-nacional constituía a lógica de estruturação social das irmandades no 
Brasil. 

Por mais que se possa negar as irmandades foram e continuam sendo um espaço 
necessário de representação social e cultural dos africanos e de seus descendentes. As 
divergências e conflitos surgiam quase sempre por serem os irmãos de ambas as irmandades 
(Inhambupe e Cachoeira) adeptos as religiões de matriz africana, sobretudo pelas diversas 
formas de representações que lhes eram apresentadas, a exemplo das músicas, danças, 
acessórios e rituais. A relação de pertencimento estendia-se para além da obediência do 
homem de cor para com a fé católica. 
        Nicolau Parés (2007) analisa as dinâmicas associativas e identitárias na Bahia e na África 
afirmando que; no contexto dos africanos e afrodescendentes no Brasil, o campo da religião, 
das crenças e das práticas rituais associadas ao mundo invisível parece ter sido o domínio por 
excelência da resistência cultural. 

As dinâmicas associativas também foram processos privilegiados para a construção 
dessas identidades. Nesse sentido, é no contexto das irmandades que os efeitos designados dos 
negros despontam-se. Seu papel era constituir “antagonismos” entre os africanos e os 
crioulos, entre os ladinos e os boçais, e entre as distintas “nações” africanas. Essa construção 
tornar-se evidente nas atitudes tomadas pelas autoridades baianas frente às dinâmicas dos 
escravizados. 
 

Considerações finais 

As irmandades são essenciais para entendermos os caminhos percorridos pelos negros 
escravizados e libertos na Bahia, especificamente em Cachoeira e Inhambupe. O papel das 
irmandades é ao mesmo tempo de reprodutora de valores da sociedade escravista e de 
possibilitadora da inserção dos negros e pardos nessa mesma sociedade. 

A relação das irmandades do Rosário de Cachoeira e Inhambupe foram aqui estudadas no 
intuito de vivenciar, através dos documentos, as contribuições das experiências etnorraciais dos 
africanos nas irmandades do Rosário para os afrodescendentes nos dias atuais. É notório que 
muitas dessas experiências vividas pelos irmãos (as) nas irmandades de cor e em especial nas 
irmandades do Rosário de Cachoeira e Inhambupe têm ecos corriqueiros na vida de seus 
descendentes, principalmente na perpetuação de valores sociais e estereótipos da sociedade 
escravista. 

A partir das irmandades do Rosário de Cachoeira e Inhambupe “surge” em ambas as cidades 
outro espaço de construção de identidade; o candomblé, que por sua vez é marcado pelo 
sincretismo com a religião católica. Não estamos dizendo aqui que o candomblé surgiu das 
irmandades, pesquisadores e estudiosos levantam várias hipóteses, dentre elas a de que, segundo 
PARÉS (2007) o candomblé pode ter seu início pela primeira vez na Bahia através de uma 
reunião de culto as várias divindades em um mesmo espaço físico entre final do século XVIII e 
início do século XIX. Mas a formação do sincretismo católico-candomblecista tem uma grande 



  

contribuição da interação dos negros africanos e seus descendentes nessas irmandades. 
O candomblé, apesar de ser visto como uma prática satânica (ainda hoje existe esse 

estereótipo deixado pelo cristianismo colonial) não deixará de ser frequentada pelos irmãos da 
irmandade do Rosário de Inhambupe, por exemplo, mesmo com as proibições da instituição e 
ameaças de prisão pelo ato dito "criminoso" os irmãos resistiram, pois o candomblé é visto por 
eles (os negros) como um campo de resistência em que eles se veem e se enxergam como 
família. 

O processo identitário não foi simples, ou fácil para com o negro na diáspora, pincipalmente 
no que se refere a suas estratégias e recriações de identidade onde através dos embates entre as 
autoridades civis e eclesiásticas, nasce uma identidade afro-americana22 (as africanias), ambas 
mesclam-se e a devoção ao Rosário nos permite ter esse olhar. As músicas, as danças, a 
culinária, as relações fraternais e a identificação do “ser semelhante” são resgates feitos pelos 
negros antes e durante a participação nas irmandades para preservar suas raízes, sua identidade 
etnorracial e que ainda é vivenciado pelos afrodescendentes nos dias atuais. 

As diferentes estratégias de resistência e lutas vividas pelos negros escravizados e libertos 
nos direcionam a um panorama de como surgiram às relações de parentescos afetivos, uma 
reinvenção do conceito original de parentesco que na América Portuguesa seriam os 
africanos, por exemplo, que tinham costumes em comum, língua semelhante, que foram 
capturados numa mesma região, que se entendiam de alguma forma e que dentre outros fatores 
enxergava no coletivo as possíveis saídas para as diferentes situações em que se encontravam. 
Desta forma, pôde-se perceber que o papel das irmandades na vida dos irmãos e no processo de 
formação identitária traz muito mais do que o que foi apresentado aqui, demos o pontapé inicial, 
abordando as diferentes formas de estratégias vividas pelos irmãos de duas irmandades até 
então pouco estudadas, e dentro dessas estratégias a formação identitária e os conflitos 
relacionados ao processo de identidade etnorracial dos irmãos.  

Cada um com suas histórias de lutas, perdas, sonhos e conquistas, nas quais as experiências e as 
memórias são alimentadas constantemente para não se deixar levar pelas imposições culturais 
europeias/americanas. 
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Introdução 

 

Frequentemente o território do Recôncavo da Bahia no que tange a sua dimensão 
festiva é caracterizado por seu sincretismo nas festas de largo, onde fé-folia geram um ethos 
peculiar no modo de experimentar o cotidiano, isso porque a festa popular de caráter massivo 
é um fenômeno social polifônico e multifacetado. Neste texto então, busco problematizar os 
significados de determinados sujeitos sociais dentro da Festa do Bonfim em Muritiba23, 
apontando para a identidade étnica.  Discuto como os corpos negros estigmatizados pelo 
cristianismo enquanto símbolo do mal participam da folia caracterizados de “cão”24 ao mesmo 
tempo em que sujeitos brancos privilegiados socialmente também entram na encenação e 
pintam seus corpos com o negro óleo. O que busca então o negro utilizar-se do seu estigma 
em um momento de celebração? E o branco, o que almeja ao pintar seu corpo de negro? 
Existe afirmação de identidade em um dos lados do jogo? Adotei como procedimento 
metodológico o trabalho de campo e a análise de conteúdo das entrevistas semiestruturadas, 
realizadas com cinco colaboradores, todos moradores da cidade de Muritiba-BA.  

A festa do Bonfim de Muritiba, como é popularmente conhecida, ocorre há dois 
séculos, sendo composta por: fincamento de bandeira, pregão, missas festivas, novenários, 
visitas pastorais dos padres a enfermos, filarmônicas centenárias da cidade (5 de Março e Lira 
Popular Muritibana), barracas de largo, vendedores ambulantes, lavagem de escadaria da 
igreja, samba de roda, atrações musicais no largo da praça... Ou seja, trata-se de uma festa de 
largo. Mas, o que seria festa de largo? O largo é um espaço público. Segundo o antropólogo 
Ordep Serra: 

 
 

Uma festa de largo compreende sempre um rito, ou um conjunto de ritos sacros, 
cujo foco especial é um templo: eles têm lugar no interior de uma igreja, e – ou para 
ela se voltam. Mas as cerimônias sagradas centradas no templo não constituem a 
totalidade da festa deste tipo. Ela inclui ainda a realização e outros desempenhos, 
que têm lugar nas imediações do templo- geralmente num largo, como indica sua 
denominação. Esses ‘outros desempenhos’ vêm a ser, principalmente, folguedos 
populares. A festa de largo pode compreender ainda uma feira e outras promoções: 
sempre atividades que associam comércio com diversão pública. (SERRA, 2009, 
p.71-72)  
 

 
E ainda: 
 
  

A maioria absoluta dos frequentadores das festas de largo só quer divertir-se, mas 
uma grande parte deles ‘dá valor’ ao que se faz na igreja, ainda que esse ‘dar valor’ 
se limite a uma vaga atribuição de importância, a um simples testemunho de 
aceitação da realidade do sagrado (um breve ato de fé, com uma declaração de 
respeito distante, em reconhecimento da eficácia do santo e da riqueza de uma 
tradição). Por outro lado, muitos dos que vão à igreja não participam da folia do 
largo. Porém há os que se fazem presentes nos dois espaços da festa. (SERRA, 2009, 
p.73)  
 

 

																																																													
23 Cidade serrana do Recôncavo baiano que fica â 140km da capital Salvador. 
24 Homens e mulheres que pintam seus corpos com óleo queimado, usam tridentes, chocalhos, sapo na gaiola e 
saem pelas ruas da cidade fazendo suas “diabruras” 
 



  

Partindo dessa perspectiva a festa do Bonfim de Muritiba é caracterizada como 
religiosa e popular simultaneamente ocorrendo uma inculcação de um habitus festivo que 
envolve ambivalências, (re)construção de narrativas corporais e simbólicas, de memórias. 
Com efeito, são onze dias de celebrações dentro do templo e pelas ruas da cidade, todavia, 
interessa-me neste contexto pensar a figura do “cão” em suas redes de pertencimento, tensões, 
negociações e cumplicidades, bem como, os sentidos atribuídos pelos praticantes desta 
manifestação cultural na cidade serrana do território do Recôncavo Baiano. 

Desta maneira, ocorre um processo de valorização das chamadas culturas locais 
(tradições, danças, rituais religiosos, etc) cujas expressões simbólicas em diálogo com a 
política (re)constroem lugares de pertencimentos (grupos étnicos, identidades locais). Ora, no 
que tange ao campo da imaterialidade conforme o geógrafo cultural Janio Roque, há no 
Recôncavo baiano uma força das manifestações culturais afro-brasileiras como o samba de 
roda e a capoeira, isto é, expressões socioculturais e identitárias, daí: 

 
 
O Recôncavo baiano corresponde a uma área situada no entorno da Baía de Todos-
os-Santos, na qual se introduziram algumas atividades econômicas no período 
colonial, situado nos arredores de Salvador, que foi a primeira capital do Brasil... A 
menção ao Recôncavo pode aparecer tanto do ponto de vista do recorte analítico, 
sendo chamado de região, quanto da ação político-territorial, sob a ótica cultural. Os 
conceitos de região, território e paisagem devem ser associados e integrados, e não 
insularizados, e, nesse contexto, a abordagem cultural tem um papel importante. 
(CASTRO, 2015, p.37)  
 
 

Assim, na perspectiva cultural, como se exercer uma reflexão compreensiva do 
Recôncavo contemporâneo?  

 
... opta-se por trabalhar o Recôncavo como uma produção histórica e um espaço 
social dinâmico, no qual a questão cultural, material e imaterial se destaca de forma 
expressiva. É o Recôncavo território da cultura popular, espaço social de militância 
dos movimentos negros, de grupos e manifestações culturais com uma histórica 
sociocultural de luta pelo direito a existência. É região como espaço vivido e 
território de afirmação de traços identitários hibridizados. (CASTRO, 2015, p.40) 
 
 

O “cão” na festa possui um lugar de destaque com suas múltiplas representações  e, 
mesmo existindo  vários grupos com significados diversos na rede festiva,  há um grupo de 
“cão”, que é considerado “autêntico” pelos citadinos, entretanto, também sofreu mudanças ao 
longo dos anos, tais como: menor ênfase na dimensão diabólica em detrimento da brincadeira 
e aspecto lúdico; local onde são pintados (do pasto para uma casa na cidade); pessoas de 
diversas classes sociais participando; desejo de mostrar-se na rua (por ser um “cão” malhado), 
percebendo um grau de civilidade-adestramento do “cão”. É importante salientar que há 
outros grupos de “cão” na festa, ou seja, não somente pretos como também coloridos 
inseridos dentro das lavagens. 

Ora, mas no que consistem essas lavagens25? Elas são marcadas por diferentes 
símbolos e significados na rede-festiva muritibana e não estão ligadas somente à ideia de 
purificação-limpeza26 como o nome sugere, mas também e, sobretudo, às práticas de 
representações sociais de foliões que envolvem: danças, coreografias, disputas, estigmas, 

																																																													
25 Músicos que saem às ruas tocando instrumentos de sopro e percussão arrastando uma multidão de foliões em 
meio aos mascarados, cães, muquiranas e vendedores ambulantes. 
26 A lavagem das baianas carrega a marca da devoção que envolve: gratidão, preces, votos, celebração e não 
menos importante purificação. 



  

prestígios, poderes, celebrações, brigas, paqueras. Compete destacar que determinados grupos 
neste lócus festivo atraem atenção dos espectadores não só da cidade como os de fora. As 
caretas, muquiranas, músicos, fantasias temáticas, “cão” ... Todos e todas compondo as 
lavagens.  

De fato, pelas ruas da cidade com ouvido e olhar treinados como sugere o antropólogo 
Roberto Cardoso (2006) é possível perceber a multiplicidade das lavagens na festa, isto é, se 
na própria festa, o grupo do “cão” sofreu transformações, não foi diferente com as lavagens, 
sejam elas com tons religiosos, familiares, comerciais, lúdicos, dentre outros. Entretanto, 
interessa-me olhar a figura do “cão” nesta rede-festiva, uma vez que, a PELE BRANCA 
ASSUME A MÁSCARA NEGRA, como isso ocorre? 

Segundo o filósofo e psiquiatra Frantz Fanon na sua obra Os Condenados da Terra 
(1979) ele problematiza questões de classe, de raça, da cultura nacional e da violência, isto é, 
sinaliza como a linguagem do colonizador-branco produziu consequências psíquicas ao 
moldar o ethos dos colonizados-negros, uma vez que, como abaliza o próprio Fanon: “é o 
colonizador quem tem feito e continua a fazer o colonizado. O colonizador tira sua verdade, 
isto é, seus bens, do sistema colonial (FANON, 1979, p. 26). Desta maneira, o colonizador 
repete tantas vezes e de tantas formas que o colonizado é sujo, selvagem, criminoso, etc, que 
gera dúvidas no próprio caráter do colonizado, sentindo-se culpado e inferiorizado pelo 
paradigma branco e europeu.  

 Salta aos nossos olhos que a relação do colonizado com o colonizador é acentuada por 
formas de dominação, assim sendo, o discurso e ethos do “civilizado” é construído como 
legítimo e superior em detrimento do outro. Dito de outra forma: um padrão é estabelecido 
como normativo e, sabe-se que este paradigma não é o do sujeito negro, isto é, por mais que 
os sujeitos negros tenham acesso a esse modo de viver do colonizador, em situações diversas, 
a cor da pele será um marcador social de exclusão e estigmatização.  

Mas, se é válido perceber que a cor negra no Brasil carrega a marca da inferioridade, 
da não cidadania, da selvageria, do escravo, do sofrimento, não podemos esquecer de 
sublinhar as múltiplas resistências contra a dominação e a opressão. Ora, os interesses desde o 
período colonial, entre escravos e senhores, eram distintos. Por isso, apesar das revoltas 
escravas, das fugas e das dificuldades que os senhores do Brasil enfrentavam para agir 
repressivamente contra tais insurreições, raramente a classe dominante negociava a paz. Pelo 
contrário, predominou por toda a História Colonial brasileira, que nenhum quilombo poderia 
dar certo. Na realidade, os quilombos eram um péssimo exemplo para os escravos 
assenzalados. Além disso, e o mais importante, os senhores e toda a classe de dominação, 
temiam que o quilombo de hoje se transformasse na revolta de amanhã. 

Temor é então uma palavra importante para discutir a máscara negra utilizada pelo 
branco. “Fanon (1980) discorre sobre o medo do europeu frente ao africano, e destaca que 
esse medo era o medo da sexualidade. Como a igreja europeia condenava pesadamente a 
sexualidade, esta dimensão sexual era negada pelo europeu e projetada sobre o negro e as 
mulheres, provocando inúmeros genocídios ao longo dos séculos” (BENTO, 2002, p.7)		

Ora, estaria acontecendo nas lavagens de “cão” uma representação do medo em que o 
branco, diante do “poder sexual” que o negro carrega em seu corpo pintado e no tridente, quer 
alimentar-se dessa força pintando-se de óleo queimado? Por outro lado, o temor nos faz 
querer ser o outro, que nesse caso representa o forte e poderoso! Assim sendo, medo e desejo 
poderiam estar influenciando o corpo branco, fazendo-o pintar-se de óleo queimado e naquele 
momento das lavagens apoderar-se do corpo negro e transformar-se nele como mais uma 
forma de busca por domínio do seu poder. Seria a festa de largo de caráter massivo uma 
possibilidade (ainda que temporária) de fluidez identitária?  

Evidentemente que, apesar das transformações e ressignificações das festas de largo na 
Bahia, sobretudo no Recôncavo Baiano, em sua complexidade, ainda carregam uma dimensão 



  

de “tradição” que gera legitimidade no cenário nacional-cultural. De fato, a lavagem do “cão” 
é cheia de ambivalências entre a permanência-mudança, entre a memória-esquecimento, entre 
o caos-ordem, entre a folia-fé, isto é, seus corpos “diabólicos” dizem e querem dizer algo na 
dinâmica da festa. 

 Com efeito, não se pode esquecer que a história do ocidente é cristã, europeia, branca 
e masculina. Entretanto, os sujeitos históricos são também protagonistas sociais e (re)criam 
suas jornadas com lutas e resistências. A proposta de Frantz Fanon é justamente problematizar 
e denunciar o privilégio dos brancos em detrimento das dores e opressão dos negros, assim 
sendo, mesmo que o negro usasse a máscara branca, sua pele continuaria negra. Partindo deste 
pressuposto, busco problematizar o estigma dos corpos negros demonizados por um lado e, do 
outro, o privilégio dos brancos.  Entretanto, para além deste lócus de fixidez identitária, na 
festa do Bonfim de Muritiba-BA, a PELE BRANCA ASSUME A MÁSCARA NEGRA. Ora 
como isso ocorre? O branco “torna-se negro” ao sair de “cão” na hora da folia? E o negro 
potencializa sua negritude de “cão”?  

Por fim, mas não menos importante destaco que na cultura brasileira, a imagem do 
Diabo é muito forte, e, devido ao seu processo histórico de colonização e de escravidão, a 
máscara do Diabo foi colocada na face de indígenas e negros (as). Deste modo, ao corpo 
negro, o castigo da cor? Evidente que não! Mas, o castigo de discursos, de ideologias-políticas 
que foram construídas sobre este corpo com o desejo de dominar, de sujeitar, de controlar 
suas práticas cotidianas.   

Neste sentido, é no corpo do homem e da mulher negro (a) que se atribuiu o estigma 
da animalidade, da criminalidade, do alcoolismo, da mercadoria, da sexualidade exagerada, da 
malandragem e não menos da loucura. Se é assim, o que leva sujeitos históricos socialmente 
brancos usarem a “máscara” de “cão” na festa do Bonfim de Muritiba-BA? E o negro “torna-
se mais negro” com a máscara de “cão”? Nesse caso pode-se lembrar a questão do “black 
face” no teatro, nos EUA, momento em que era totalmente excluída a participação de atores 
negros em peças, então atores brancos se pintavam de carvão, sempre de forma bem 
caricatural e estereotipada, para representar pessoas negras. 

 
 

Identidades em disputas 
 

Segundo Kathryn Woodward (2009) é importante lembrar de dimensões que envolvem 
o conceito de identidade, isto é, seu aspecto relacional, o lócus da diferença e dos símbolos. 
Dessa forma, a identidade é construída em disputas e, por vezes, para se estabelecerem, 
grupos sociais utilizam-se da estratégia de reivindicações históricas ligadas e ou legitimadas a 
uma suposta “tradição”. Logo: “as identidades são fabricadas por meio da marcação da 
diferença. Essa marcação da diferença ocorre tanto por meio de sistemas simbólicos de 
representação quanto por meio de formas de exclusão social” (WOODWARD, 2009, p.39).  

Cabe ressaltar que o processo de construção da alteridade, por vezes, é gerado por 
quem patrocina e ou escreve a História, assim, o outro é animalizado, não civilizado, isto é, 
estigmatizado, mas, a tomada de consciência faz com que as pessoas acionem o estigma como 
mecanismo de resistência e empoderamento. Nesse sentido, imagens e representações sociais 
são erigidas a partir de uma releitura de si mesmo e do contexto onde estão inseridos, pois, 
“assim como a identidade depende da diferença, a diferença depende da identidade. 
Identidade e diferença são, pois, inseparáveis” (SILVA, 2009, p.75). 

Uma contribuição significativa no debate das identidades vem do antropólogo Stuart 
Hall ao afirmar que “as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo social, 
estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e fragmentando o indivíduo moderno, até 
aqui visto como um sujeito unificado” (HALL, 2006, p.7). E ainda:  



  

 
Um tipo diferente de mudança estrutural está transformando as sociedades modernas 
no final do século XX. Isso está fragmentando as paisagens culturais de classe, 
gênero, sexualidade, etnia, raça e nacionalidade, que, no passado, nos tinham 
fornecido sólidas localizações como indivíduos sociais. (HALL, 2006, p.9)  
 
 

Diante dessa complexa relação entre território, identidades, símbolos, interesses 
econômicos e resistência, na qual ocorrem processos de construções sócio-históricas no que 
diz respeito a comunidades, a sugestão de Benedict Anderson (2008) torna-se expressiva ao 
abalizar que: as nações são inventadas e imaginadas, ou seja, não são essenciais e naturais. 
Logo, não se busca uma narrativa “verdadeira” ou “falsa”, mas reverberar que o vínculo e ou 
sentimento de nacionalidade passa necessariamente por processos de construção de uma 
memória, de conflitos entre o que é lembrado-esquecido a partir de tensões e interesses 
diversificados. Assim, este autor sinaliza: “ela é tão limitada como soberana, na medida em 
que inventa ao mesmo tempo que mascara” (ANDERSON, 2008, p. 12). E ainda:  

 
 

Nações são imaginadas, mas não é fácil imaginar. Não se imagina no vazio e com 
base no nada. Os símbolos são eficientes quando se afirmam no interior de uma 
lógica comunitária afetiva de sentidos e quando fazem da língua e da história dados 
‘naturais e essenciais’; pouco passíveis de dúvida e de questionamento. 
(ANDERSON, 2008, p. 16) 
 

 
De fato, os grupos do “cão” são lidos aqui como uma comunidade. Possuem símbolos, 

cumprem rituais e, de maneira mimética, rememoram e recriam simultaneamente dimensões 
imagéticas de pertencimento para os citadinos muritibanos ao saírem todos os anos nos 
festejos do Bonfim da cidade. Todavia, ao realizar a observação participante na casa onde se 
pintam e ou colocam a máscara, é possível perceber “brincadeiras” que revelam disputas e 
conflitos de uma determinada realidade social. 

 
No campo, vi alguns jovens negros fazendo uma espécie de ‘chacota’ com um 
jovem branco de olhos claros. Foi dito: teremos que gastar muito mais óleo 
queimado para cobrir o corpo deste ‘branquelo’. [risos e semblante de quem exerce 
um poder naquele contexto], já o jovem branco ri um tanto cabisbaixo e meio que 
sem graça. Ora, o que leva um jovem branco a querer ser ‘cão’ já que historicamente 
o corpo negro é que foi diabolizado? (Anotações do Diário de Campo em 29-01-18) 

 
 

Para um dos foliões com a “máscara de cão” é importante salientar que: 
 

 
 O grupo do cão é de extrema importância para Festa do Bonfim, na qual esta festa é 
um evento que reúne as mais tradicionais [manifestações] culturais da cidade de 
Muritiba, sendo talvez a de maior relevância o ‘cão’, devido ao seu tempo e valor 
simbólico que este representa para cidade. O grupo é importante, portanto, pois além 
de uma forma de ‘diversão’, e valor simbólico, mostra a valorização cultural de sua 
própria cidade, mantendo essa organização por anos e assim dando crédito a sua 
cultura. Participar e sair nas ruas como ‘cão’ seria uma das alternativas que escolhi 
e, continuo escolhendo há seis anos. É uma sensação inicialmente estranha e 
também única, pois se analisarmos o procedimento, é ‘pintar’ o corpo com óleo 
[queimado], então acaba sendo algo inusitado, mas ao começar a lavagem é uma 
sensação tão peculiar a ponto de esquecer que possui óleo no corpo. (Rafael Cruz, 
21 anos, estudante, deísta, branco, masculino).  
 



  

 
 Outro folião ao narrar sua participação na brincadeira “sujando” amigos com óleo ao 
utilizar “a máscara de cão” pela quinta vez, abaliza:  
 
 

Acho divertido e curioso. Julgo importante pela preservação da tradição, mesmo sem 
saber ao certo qual a origem desta manifestação. Há uma reverência a esse 
personagem, um certo temor, mas que ao fundo as pessoas querem se conectar 
deixando-se ‘sujar’, mesmo que com uma pequena resistência. Creio que a 
percepção da maioria [pessoas que observam o ‘cão’ nas ruas] seja pela coragem da 
pessoa se lambuzar com óleo queimado e pó xadrez num dia quente para depois sair 
sujando os outros. Não percebo nas pessoas [que observam nas ruas] o entendimento 
da gênese do personagem em sua manifestação cultural. (André, 43 anos, médico 
veterinário, branco, masculino)  

 
 

Desta forma, há muitas possibilidades para experimentar a festa como folião e, alguns 
sujeitos escolhem tornar-se “cão”. Evidentemente que entre as transformações que ocorreram 
na festa nos últimos anos, há uma menor ênfase no aspecto diabólico em detrimento de uma 
manifestação lúdica, pois, seria “apenas” colocar a máscara -óleo queimado- no corpo e ir 
para festa? Bem, penso que não, uma vez que, o campo revela que tal prática é marcada por 
questões de masculinidade e de prestígio social.  

 
 

...muitas pessoas por ver assim o ‘cão’, acham que a gente tá representando algo 
ruim, entendeu?. Entidades ruins. Quando a gente tá passando na fileirinha da gente, 
na linha [um atrás do outro\ várias filas], fazendo nosso grito de guerra ‘olha o cão! 
Olha o cão’! Pessoas olham com olhar que não tá gostando e outras gostam pela 
festa, pela cultura que a gente traz pra cidade, por aquela animação... Em algumas 
ocasiões acontece das pessoas criticarem porque a pessoa é branca e tá se pintando 
de preto, mas, entre a gente mesmo não acontece nada. De cem casos que falam de 
brincadeira, um por cento destes casos são pessoas falando porque tem pessoas 
brancas se pintando de preto. Essa cultura não pode morrer! As pessoas julgam 
muito. Ah, é sujeira! Cão tá representando uma entidade ruim, mas, na verdade não 
é. É uma cultura que foi trazida para Muritiba, foi passada de anos a anos e, tanto 
que tem até um negócio que a gente fala que quem saiu de cão uma vez tem que sair 
por sete anos. Isso não é verdade! Isso é para que a tradição não acabe!  (Gabriel, 17 
anos, estudante, católico, negro) 
 

 
De fato, há uma aparente harmonização nas lavagens do Bonfim de Muritiba, pois, 

nela, diversos foliões experimentam a festa de maneira distinta, isto é, os foliões são 
heterogêneos e acessam e produzem símbolos concomitantemente. Conforme o antropólogo 
Roberto DaMatta (1997), no livro Carnavais, Malandros e Heróis, ele aborda que no carnaval 
brasileiro ocorre uma inversão de papéis na sociedade, ou seja, nas ruas, o pobre vira nobre e 
a elite posa de povo (ainda que de maneira provisória evidentemente). Em meio a esse cariz 
“carnavalesco” este autor abaliza: “por que acreditar num momento pleno de liberdade e 
criação, como ocorre no carnaval, quando esse momento é, de fato, uma mentira, uma ilusão e 
um ardil de três noites?” (DAMATTA, 1997, p. 34) 

É importante salientar esse deslocamento das representações sociais na festa, isto é, 
essa liberdade-controlada, esse ato criativo é relativamente autônomo. Desta forma, o sujeito 
social com a pele branca e máscara negra é e não é “cão” ao mesmo tempo, pois, ele aciona e 
experimenta expressões culturais na festa de largo de caráter massivo, no entanto, há 
indubitavelmente, o privilégio e o prestígio de ser branco em um paradigma societário em que 
o racismo é estrutural e estruturante das relações sociais cotidianas. Sobre o racismo o teórico 



  

Fanon, sinaliza: “a civilização branca, a cultura burguesa, impuseram ao negro um desvio 
existencial” (FANON, 2008, p.31). Assim sendo, é necessário um processo de descolonização 
das nações, ou seja, criar novos humanos e novas subjetividades. Dito de outro modo: não ser 
apenas espectador, mas, protagonista da história.   

No entanto, a concepção do colonizador é de controlar corpos e mentes impondo-lhes 
pela linguagem (cultura) um ethos civilizacional, assim, ser “civilizado” implica em falar a 
língua do colonizador. Logo, “... o negro antilhano será tanto mais branco, isto é, se 
aproximará mais do homem verdadeiro, na francesa” (FANON, 2008, p.34). 

Segundo ele, a triangulação raça, sexualidade e classe no projeto colonial gera a 
impossibilidade do sujeito negro, ou seja, um sujeito invisível.  Daí, “... os negros buscam a 
ilusão dos espelhos que oferecem um reflexo branco” (FANON, 2008, p.15). E ainda: “a 
liberdade requer um mundo de outros. Mas o que acontece quando os outros não oferecem 
reconhecimento?” (FANON, 2008, p.16). 

Conforme Homi Bhabha (2013), outro teórico pós-colonial, ocorre uma questão: como 
acontece a edificação do discurso de poder que abona a dominação e superioridade de um 
povo sobre outro? A produção da narrativa e ou seu aspecto de representações simbólicas que 
exalta um povo são inculcados no processo geracional, logo, o que não pertence como 
imagem ou som deste discurso passa a ser rejeitado. Dito de outro modo: ao se criar 
estereótipos como padrões normativos cria-se também um processo de hierarquização e 
dominação do outro. 

Bhabha assume uma abordagem heterogênea para pensar a nação, isto é, as relações, 
os conflitos sociais, suas minorias, seus grupos excluídos passa a ter uma centralidade em seu 
construto teórico, uma vez que, o colonizado é o sujeito híbrido que ocupa o entre lugar 
(marginal e estranho ao mesmo tempo), trata-se de identidades plurais e parciais, uma espécie 
de “vidas duplas”.  

Desta forma, é importante salientar que a mudança de percepção da ideia da 
diversidade cultural para a perspectiva da diferença cultural gerou uma ruptura no modo de 
compreender a atualidade, colocando, assim, a concepção de um lugar cultural híbrido.  

 
 

Considero que o grupo do “cão” mantém uma manifestação importante da expressão 
cultural da cidade de Muritiba. O ato de sair de “cão” faz parte dos festejos há 
muitos anos, não saberia precisar seu início. Desta forma, eles contribuem para que a 
festa do Sr. do Bonfim, no tocante a parte profana, mais especificamente as 
‘lavagens”, tenham um caráter diferenciador de outras festas que é o grupo que sai 
pintado de óleo/xadrez melando as pessoas na rua. O grupo mantém vivo aquilo que 
se tornou tradição nas lavagens da cidade que é a sua presença. Acredito que a 
dimensão subjetiva que leva um “sujeito branco” a participar da festa como cão seria 
a influência de alguém que já participa, o desejo de brincar na folia como cão, ser 
visto pelo público como alguém que faz parte do grupo do “cão”, dentre outros. 
Tanto brancos quanto negros sairão de cão a depender do seu envolvimento e 
sentimento com a festa. As pessoas se sentem contagiadas pelo ritmo das charangas 
e pela movimentação da cidade. As pessoas ficam entusiasmadas ao ver toda riqueza 
cultural da manifestação. (Paulo, 27 anos, professor, espírita, branco, masculino) 
 
 

Ora, carrego lembranças (como nascido e residente em Muritiba) no que diz respeito 
ao “cão” da festa do Bonfim de um bando de homens negros melando, bagunçando e 
amedrontando as pessoas pelas ruas da cidade. Esse grupo usava tridentes, chifres, sapos em 
gaiolas, chocalhos... Se eu tinha medo das caretas, do “cão” então... Ou seja, além de uma 
“estética do terror”, torna-se importante salientar que era bastante comum escutar que nas 



  

lavagens existiam muitas brigas, facadas, assim, caretas e “cão” eram portadores do estigma 
da violência. 

 
 

... a cultura popular mesmo que mercantilizada e estereotipada como é, não é, como 
as vezes pensamos, a arena onde encontramos quem realmente somos, a verdade da 
nossa experiência. Ela é uma arena que é profundamente mítica. É um teatro dos 
desejos populares, um teatro das fantasias populares. É onde descobrimos e jogamos 
com as identificações de nós mesmos, onde somos imaginados, representados, não 
somente para as audiências lá fora, que não entendem a mensagem, mas também 
para nós mesmos pela primeira vez. (HALL, 2003, p.348) 
 

  
As entrevistas sinalizaram que o sujeito branco ao sair de “cão” pensa seu aspecto 

lúdico-celebrativo de uma expressão cultural tradicional da cidade, porém, cabe a indagação: 
eles representam violência, malandragem ou terror? Efetivamente, não. Há nessa relação 
“medo do cão branco”? Não! Sabe-se que uma das explicações para essa indagação é pelo 
fato de serem sujeitos brancos.  

 
 

Na casa onde a máscara do ‘cão’ é colocada ocorrem processos tanto hierárquicos 
quanto solidários. Em relação ao primeiro aspecto é possível dizer que o ‘cão’ mais 
experiente vai ajudando os iniciantes à ‘colocarem a máscara’ e tenta ‘acalmá-los, 
pois, querem invadir as ruas da cidade imediatamente. Já o segundo aspecto envolve 
cuidado e partilha do óleo queimado, do xadrez, uma vez que, os ‘veteranos’ 
colocam neles próprios por último. Na realidade, as duas dimensões supracitadas 
ocorrem simultaneamente. Vi também que há muita ‘molequeira’ com os diversos 
participantes por serem: um pouco barrigudos, gays, brancos, mulheres, baixinhos, 
magrelos, isso é, de algum modo, parece que para ser ‘cão original’ precisa ser 
negro, magro, heterossexual e atrelado a camadas populares. Se é assim, o grupo do 
‘cão’ é uma espécie de unidade na diversidade, porém, a representatividade social e 
legitimidade da manifestação cultural é do sujeito negro. É importante salientar que 
a cultura ocorre em uma arena de disputa, logo, o ‘cão branco’ participa desta 
manifestação cultural deixando o fenômeno muito mais complexo, o que 
efetivamente ele deseja? (Anotações do Diário de Campo em 29-01-18) 
 

 
De fato, é preciso romper o silêncio e problematizar o sujeito branco, ou seja, 

transformá-lo em objeto analítico para melhor compreender o fenômeno social investigado. 
Neste sentido, “a falta de reflexão sobre o papel do branco nas desigualdades raciais é uma 
forma de reiterar persistentemente que as desigualdades raciais no Brasil constituem um 
problema exclusivamente do negro, pois só ele é estudado, dissecado, problematizado”. 
(BENTO, 2002, p.2) 

Conforme sinaliza Maria Bento, 
 
 

Evitar focalizar o branco é evitar discutir as diferentes dimensões do privilégio. 
Mesmo em situação de pobreza, o branco tem o privilégio simbólico da brancura, o 
que não é pouca coisa... Na verdade, o legado da escravidão para o branco é um 
assunto que o país não quer discutir, pois os brancos saíram da escravidão com uma 
herança simbólica e concreta extremamente positiva, fruto da apropriação do 
trabalho de quatro séculos de outro grupo. Há benefícios concretos e simbólicos em 
se evitar caracterizar o lugar ocupado pelo branco na história do Brasil. Este silêncio 
e cegueira permitem não prestar contas, não compensar, não indenizar os negros: no 
final das contas, são interesses econômicos em jogo. (BENTO, 2002, p.3)  

 



  

 
Partindo desse pressuposto podemos concluir que uma boa maneira de se compreender 

melhor a branquitude e o processo de branqueamento é entender a projeção do branco sobre o 
negro, nascida do medo, cercada de silêncio, fiel guardião dos privilégios. A obra de Jean 
Delumeau (2009) focada na história do medo no ocidente fala sobre o silêncio diante do medo 
e como, em seu processo histórico e social, ocorreram mudanças-permanências de suas 
representações e discursos. Assim, a noite no período medievo era um problema, pois os 
monstros habitavam no imaginário das pessoas e geravam comportamentos específicos, entre 
eles, a insegurança social.  

Com efeito, “a insegurança é símbolo de morte, e a segurança símbolo de vida” 
(DELUMEAU, 2009, p.23). Para este autor, “... toda civilização é o produto de uma longa 
luta contra o medo” (DELUMEAU, 2009, p.13). O medo estava atrelado à covardia, derrota e 
vergonha, por isso uma história escrita pelos vencedores (heróis), na qual “esse arquétipo do 
cavaleiro sem medo, perfeito, é constantemente realçado pelo contraste com uma massa 
considerada sem coragem” (DELUMEAU, 2009, p.15). 

Segundo este teórico o medo é como “o hábito que se tem, em um grupo humano, de 
temer tal ou tal ameaça (real ou imaginária)” (DELUMEAU, 2009, p.32). Assim, “ao lado da 
peste, as fomes, as guerras, até mesmo a invasão dos lobos eram sempre interpretadas pela 
Igreja, e mais geralmente pelos guias da opinião, como punições divinas: flechas aceradas 
enviadas do Céu sobre uma humanidade pecadora” (DELUMEAU, 2009, p.335).   

Semelhantemente ao advento da Idade Moderna, apesar da expansão científica, dos 
novos moldes de se compreender a sociedade, e até mesmo da insegurança no futuro, “a 
emergência da modernidade na Europa Ocidental foi acompanhada de um inacreditável medo 
do diabo” (DELUMEAU, 2009, p. 354). 

Com efeito, o ‘cão’ da festa do Bonfim de Muritiba-BA, revela uma representação 
imagética diabólica popular no corpo dos foliões. O ‘cão’ é o diabo no meio da rua sujando e 
não menos ‘aterrorizando’ nas lavagens pelas praças da cidade. Entretanto, que diabo é o 
‘cão? Sujeitos brancos e negros na festa representam o diabo? 
 Refletir como na figura do “cão” há um aspecto diabólico e como se encarna no corpo 
destes foliões, isto é, de que maneira o mal e ou um discurso sobre o mal se deu no seu 
processo histórico é um desafio analítico, sobretudo ao pensar como a figura do diabo foi (é) 
construída e quais os interesses em torno disso, pois, ao se falar em diabo, uma série de 
imagens vem à cabeça, como: chifres, rabo, tridente, etc., entretanto:  
 
 

 
De onde vem essa imagem se os textos canônicos do cristianismo apenas falam da 
atuação do Pai da Mentira mas não o descrevem? Como se constituí a imagem física 
do Diabo? Que elementos iconográficos e culturais contribuíram para a construção 
desta imagem? (OLIVA, 2007, p. 48) 
 

  
 Desta maneira, muitas dessas representações acerca do diabo vêm do período medieval 
e, para o historiador Carlos Roberto F. Nogueira (2002), no cristianismo medieval foi 
construída a imagem do Diabo a partir da demonização do outro. Daí cabe sinalizar que “a 
construção iconográfica do diabo é um exemplo da forma demonizante como o cristianismo 
tem lidado com as religiões que com ela concorrem” (OLIVA, 2007, p. 52). O diabo é o 
outro, o oponente, o dissidente religioso, a saber: o herege, a bruxa, pois, no processo 
histórico, muitos carregaram a sua marca.  

Com efeito, o “cão” nos últimos anos apresenta mudanças na festa e para além de 
serem meras transformações inconscientes, podem ser vislumbradas enquanto estratégias do 



  

próprio grupo de “cão”, uma vez que, se eram vistos como “bagunceiros”, “arruaceiros”, 
sujeitos que sujavam a cidade com suas marcas negras de óleo queimado, seria necessário 
transformar tais informações sociais, logo, o grupo torna-se como um personagem que brinca 
na lavagem, diverte os foliões, não promove brigas nem tampouco colabora para a imundície 
da cidade. Aliás, deixar de pintar a boca de vermelho seria uma forma de ocultar sua suposta 
aproximação com o Exu?   

Neste sentido, o “cão”, mesmo que provisoriamente, assume um lugar na festa de 
prestígio e esse seria um dos motivos de seus integrantes se submeterem a ficar com cheiro de 
óleo queimado durante alguns dias, a ter que tirar dinheiro do bolso para ajudar na compra do 
material (muitas vezes) para poder sair. Isto é, vale a pena experimentar a festa com essa 
máscara, até porque, quando se fala na festa do Senhor do Bonfim de Muritiba-Ba, rememora-
se também a figura do “cão”.   

 
 
 

Considerações finais 
 
 

Se por um lado “a visão cientificista de um mundo iria interferir de forma tão marcante 
na cultura religiosa ocidental que, no século passado, para muitas pessoas e clérigos, o diabo 
havia se transformado em algo sem grande importância” (OLIVA, 2007, p. 87), ou seja, como 
algo fora de moda, por outro, esse declínio não significou sua extinção, uma vez que o diabo 
(cão) na festa em Muritiba-Ba tem prestígio social e, para além da festa, o diabo, ou um 
imaginário, uma representação, um discurso passou a ocupar outros espaços de atuação como 
a literatura e o cinema.  

Com efeito, o “cão” é uma síntese da fé-folia na rede festiva do recôncavo baiano. Na 
observação participante vi os sujeitos brancos exibindo seus corpos pintados de preto como se 
carregassem uma marca de poder e, portanto, de prestígio em meio a lavagem. E de fato, eles 
demarcavam um território de força, de embate, sentido e reconhecido entre todos os 
espectadores da festa. Isso porque a informação, assim como o signo que a transmite, é 
reflexiva e corporificada, ou seja, é transmitida pela própria pessoa a quem se refere, através 
da expressão corporal na presença imediata daqueles que a recebiam (GOFFMAN, 2012, p. 
53). Assim, com um olhar de julgamento ou não, esses homens brancos, às vezes pessoas que 
assumem cargos políticos ou são filhos de uma dita “elite muritibana” acabam também se 
alimentando de um prestígio que não era deles, mas de forma antropofágica assumem o lugar 
do negro, da resistência, da luta e da força de um povo que busca denunciar as injustiças 
sociais em meio às festas de largo. 

Ora, ao sair de “cão” ocorre uma liberdade controlada pelas ruas da cidade. Sim, na 
festa o sujeito branco de “cão” lido a partir de Bhabha é e não é “cão” ao mesmo tempo, 
contudo, o corpo negro no olhar de Fanon, mesmo que coloque uma máscara branca, não será. 
De fato, é relevante abalizar que o sujeito branco com a “máscara do cão” não produz a 
dimensão do medo e da violência que foi construída e naturalizada historicamente sobre o 
corpo negro. Deste modo, para superação do racismo estrutural, o sujeito branco precisa 
compreender que a cor de sua pele traz privilégio social, assim, este texto tenta romper esse 
silêncio e abrir um diálogo para mudança. 

Bem, o processo de sair de “cão” na festa é múltiplo, pois não se nega a dimensão da 
brincadeira, do gerar medo, do prestígio, da visibilidade, do riso, do poder, da masculinidade, 
das disputas, das solidariedades, do rito de passagem que gera maturidade na festa, mas 
interessou-me perceber como sujeitos brancos e negros com a “máscara de cão” se movem na 
festa e como conquistou esse espaço de legitimidade tradicional.  



  

 Confesso que a festa é do Bonfim, entretanto, o “cão” ocupa cada vez mais um lugar 
de destaque, de prestígio que está em processo de correlação de forças não só com o Bonfim, 
mas, com as redes de interdependência em que o mesmo se encontra. Neste sentido, o “cão”, 
mesmo que por uns dias (na festa), assumem um lugar de poder e esse seria um dos motivos 
de submeter-se a ficar com cheiro de óleo queimado durante alguns dias, a ter que tirar 
dinheiro do bolso para ajudar na compra do material (muitas vezes) para poder sair, ou seja, 
vale a pena ser “cão” para este grupo, até porque, quando se fala na festa do Senhor do 
Bonfim em Muritiba-Ba, rememora-se a figura do “cão”.  
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CAPÍTULO 8 

IDENTIDADE E ANCESTRALIDADE: A discussão do cabelo em 
transição e o uso do turbante com as/os estudantes do Instituto Federal de 
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Introdução 
 

Este artigo nasceu através dos discursos analisados das Oficinas de Estética Afro, 
executada com as estudantes de um Instituto Federal, que apresentaram algumas reflexões em 
torno da transição capilar do cabelo crespo/cacheado e o uso de turbante na construção da 
identidade afro descendente. Trata- se da importância dessa discussão em torno dos cabelos 
afros e o uso do turbante que são tomados por vários questionamentos, no processo de 
assunção e formação da identidade. Essa formação representada pela cultura na construção da 
representatividade social e da afirmação política dos (as) negros (as). 

Não posso deixar de destacar que como mulher negra acarretei o processo de 
alisamento durante anos, o processo de transição e o uso do turbante fizeram parte do meu 
cotidiano como a reconstrução de assunção da identidade negra, de forma contínua e do 
empoderamento coletivo, a discussão e o uso do cabelo crespo e cacheado sempre foram 
inaceitável, o racismo sempre latente, então me escondia no processo químico de alisamento, 
relaxamento, “ferro”, escova inteligente e entre outros. 

No desenvolvimento da minha infância, com crianças não negras fazendo parte das 
minhas relações sociais, sofri racismo, os espaços que convivi, nas escolas particulares nunca 
discutiram sobre o negro e sua estética, ao contrário, sempre como em sua maioria, era poucas 
(os) negras (os). 

Esta pesquisa destaca o papel importante da discussão da transição capilar e do uso do 
turbante que carregam estigmas de assunção em torno da construção da identidade negra na 
sociedade brasileira. 

O processo de transição capilar também se dá na mudança dos cabelos que estão no 
processo químico para atingirem a forma natural, os cabelos crespos/cacheados assumem 
como  estética política sendo incisiva em sua assunção da identidade negra. Vale também 
salientar, sobre o “big chop” o grande corte, que por suas vezes apresenta nos cabelos que se 
fragilizam no desenvolvimento químico e tem sua queda instantânea provocada, as mulheres 
negras também começam a assumir os seus cabelos naturais e utilizarem o turbante nesta 
ação.  
          O cabelo crespo/cacheado e o uso do turbante têm o aspecto importante a ser discutido, 
principalmente, no universo das mulheres negras como utilização e aceitação nesse processo 
de transição. Os discursos descrevem também como o outro se vê e comportam-se perante a 
sociedade com simbologias que podem ser consideradas marcas de inferioridade na sua 
ascensão social. Entretanto, a negação e a contradição da aceitação do cabelo constituem no 
processo de estigmas, discriminação racial e preconceito, principalmente quando nos 
discursos midiáticos capitalistas, como a classificação da textura e o tipo de cabelo tipo “3A, 
3B, 3C, 4A, 4B, 4C”27, e a utilização desses como um novo modelo “ideal” a ser atingido. 
Inclusive quando se destaca a textura capilar 4C que remete ao crespo no aspecto de “ruim” 
“cabelo duro”, o que não atinge aos cachos perfeitos segundo as empresas de cosméticos, essa 
nomeação de cabelos das mulheres negras resulta-se no racismo subversivo. 

Segundo Gomes (2012) essa revalorização extrapola o indivíduo e atinge o grupo 
étnico/racial a que se pertence. Ao atingi-lo, acaba remetendo, às vezes de forma consciente 
ou não, a uma ancestralidade africana recriada no Brasil. Percebe-se que africanos ou 
afrodescendentes, dispersos pelo Brasil, buscam um reconhecimento identitário, que pode ser 
observado nas várias forma de usar o cabelo, como “black, tranças, uso do turbante e etc..” 
Como podemos compreender na fala de Santos a seguir: 
 

O aspecto racial é a linha tênue que separa a mudança estética inofensiva da 
mudança estética segregadora. A partir do momento que algumas mulheres 

																																																													
27Classificação do tipo e textura do cabelo: do cabelo cacheado à crespo. 



  

conseguem questionar esse posicionamento e compartilham suas descobertas com 
outras, se instaura uma rede de troca de informações privilegiadas e 
transformadoras. A descoberta e o fortalecimento da autoestima dessas mulheres, 
que descobrem nos seus cabelos crespos um corpo historicamente excluído de suas 
raízes são só dois dos fenômenos que podem ser observados nessa rede de mulheres 
(SANTOS, 2015, p.28). 

 
 
Tendo em vista que o negro no Brasil perpassou historicamente por vários fenômenos 

sociais, acarretando várias anulações, negativizações estéticas e opressões desde a escravidão 
na época colonial, carregando esse processo na formação da identidade de seus descendentes, 
algo que está enraizado em nosso meio até os dias atuais, destacando o processo de 
alisamento dos cabelos crespos e cacheados. 

Como demonstra Fanon (2008) ao definir em suas pesquisas sobre a alienação 
psíquica do afrodescendente quando diz que “o negro mesmo sendo sincero, é escravo do 
passado” o que leva a acreditar que mesmo com o fim da escravidão o negro brasileiro 
carrega em seu ciclo de formação estereótipos e construção que o passado deixou.  

Segundo Gomes (2003), construir uma identidade negra positiva em uma sociedade 
que, historicamente, ensina ao negro, desde muito cedo, que para ser aceito é preciso negar-se 
a si mesmo, é um desafio enfrentado pelos negros brasileiros. Pode-se perceber que a 
educação, a cultura e a identidade fazem parte do pluralismo no processo da assunção da 
identidade negra e o espaço escolar é um dos pilares de construção e formação da identidade, 
a partir de um processo contínuo de pertencimento racial, da sua história, cultura e sua 
estética, no entendimento da complexidade e diversidade na qual a construção da identidade 
negra está inserida. Principalmente, quando levamos em apreciação a corporeidade e estética 
nos espaços institucionais ou não. Assim sendo, o cabelo e o turbante fazem parte desta 
construção social, como símbolos que perante a sociedade brasileira carregam estigmas e 
estereótipos que tem um papel marcante. 

Para a realização desse estudo partiu do problema: Quais os fatores que influenciaram 
as estudantes no processo de assunção da identidade afrodescendente? Neste sentido, esta 
pesquisa surge como uma possibilidade de análises dos fatores relacionados a transição 
capilar e do uso do turbante na identificação dos discursos, suas propriedades de 
empoderamento coletivo e a assunção da identidade afrodescendente. 

 Para tanto, utilizo o conceito de empoderamento proposto por Horochovski e 
Meirelles (2007) 

 
 

A definição de empoderamento é próxima da noção de autonomia, pois se refere à 
capacidade de os indivíduos e grupos poderem decidir sobre as questões que lhes 
dizem respeito, escolher, enfim entre cursos de ação alternativos em múltiplas 
esferas – política, econômica, cultural, psicológica, entre outras. Desse modo, trata-
se de um atributo, mas também de um processo pelo qual se aufere poder e 
liberdades negativas e positivas. Pode-se, então, pensar o empoderamento como 
resultante de processos políticos no âmbito dos indivíduos e grupos. Numa 
perspectiva emancipatória, empoderar é o processo pelo qual indivíduos, 
organizações e comunidades angariam recursos que lhes permitam ter voz, 
visibilidade, influência e capacidade de ação e decisão. Nesse sentido, equivale aos 
sujeitos terem poder de agenda nos temas que afetam suas vidas. Como o acesso a 
esses recursos normalmente não é automático, ações estratégicas mais ou menos 
coordenadas são necessárias para sua obtenção (HOROCHOVSKI; MEIRELLES, 
2007, p. 486). 

 
         Com intuito de serem discutidas as falas das estudantes, persegue-se o objetivo geral de 
pesquisar de que forma há aceitação do cabelo crespo ou o uso do turbante pelas/os estudantes 



  

do Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano Campus Governador Mangabeira se dá 
como assunção da identidade afrodescendente, como objetivos específicos de pesquisar se há, 
e como se dá a aceitação do cabelo crespo ou o uso do turbante na família; também estudar 
como se dá a aceitação da estética negra dessas estudantes em suas comunidades e descrever 
como era a autoestima antes e depois da aceitação da estética negra para essas estudantes. 

A autorização para a entrevista foi obtida através da assinatura do Termo de 
Consentimento Livre e Esclarecido-TCLE, que foi lido pelas estudantes, a critério desta, o 
qual lhes assegurava que a sua identidade ficaria em sigilo e responderia apenas as perguntas 
que achassem cabíveis. Segundo Minayo (1982), as entrevistas constituem-se numa 
conversação, investigação, procurando evidenciar a evolução das ideias associadas à 
descrição e interpretação de fenômenos de um modo geral. 

Destacaremos nesta pesquisa as análises dos relatos das estudantes conforme a sua 
transição capilar e o uso do turbante nesse processo, assim como as redes sociais têm 
influenciado no processo de aceitação, no que tange os cabelos crespos e cacheados perante a 
ancestralidade das mulheres negras. 

 
Identidade para além da imagem 

 
Quando tratamos de identidade, ampliamos o tema para várias vertentes que podem 

ser trabalhadas a partir da estética, do corpo e da cultura afro brasileiro que debatemos nesta 
pesquisa. Apresenta-se a importância de problematizar sobre a identidade a partir da estética 
afrodescendente, representada nos cabelos crespo/cacheados e no uso do turbante em 
compreender os aspectos histórico culturais envolvendo a dimensão do fenômeno da transição 
capilar no Brasil e suas especificidades.  

Como afirma Edmonds (2007) no Brasil, o mito da democracia racial agiu como uma 
forma de alienação, que atingiu a mente dos brasileiros na substituição da eugenia do período 
colonial, nisso começou a fazer segmento ilusório em volta da identidade nacional, neste 
método estância à preocupação com a beleza pessoal dentro dos paradigmas da branquitude.  

Os reflexos do colonialismo materializaram no Brasil uma sociedade patriarcal e 
racista que associado ao capitalismo construiu o contexto social e político. 

Segundo Souza (1990), ser negro no Brasil é torna-se negro. Sendo assim, “torna-se 
negro” no Brasil é uma construção política e educacional, numa diversidade que engloba as 
discriminações e o racismo, dificultando o processo identitário, considera-se essa construção 
que relaciona a cultura, crenças, valores e linguagem. 

O autor D’Adesky (2001) aponta que a identidade, para se construir como realidade, 
pressupõe uma interação. A ideia que um indivíduo faz de si mesmo, de “eu”, é intermediada 
pelo reconhecimento obtido dos outros em decorrência de sua ação. A identidade é construída 
ou reconstruída a base de diálogos que envolvem relações com os outros, que 
estrategicamente difunde na vida pessoal e social. 

O cabelo, no Brasil, vai para além da estética, ele expressa a identidade nacional e a 
imagem associada ao corpo, destacamos, o cabelo crespo/cacheado como ressignificações do 
corpo negro, que convive em conflito racial, numa sociedade que a construção histórica do 
racismo é latente e presente o tempo todo. O dilema que numa sociedade racista, a construção 
estética eurocêntrica no Brasil é como dominador que é associado nas mídias e nas redes 
sociais como “o belo, formoso e lindo” destaco o cabelo que é denominado de “bom” ao 
contrário no que se refere ao cabelo do negro como “ruim”, em sobreposição ao dominante, 
estabelecendo essa correlação de poder. 
            Para Nilma Lino Gomes o cabelo do negro ocupa espaço de conflito na sociedade, 
como afirma:  

 



  

O cabelo do negro na sociedade brasileira expressa o conflito racial vivido por 
negros e brancos em nosso país. É um conflito coletivo do qual todos participamos. 
Considerando a construção histórica do racismo brasileiro, no caso dos negros o que 
difere é que a esse segmento étnico/racial foi relegado estar no pólo daquele que 
sofre o processo de dominação política, econômica e cultural e ao branco estar no 
pólo dominante. Essa separação rígida não é aceita passivamente pelos negros. Por 
isso, práticas políticas são construídas, prática culturais são reinventadas (GOMES, 
2012,  p.03) 
 
 

A transição capilar nos cabelos das mulheres negras significa sair do espaço de 
inferioridade, construir a autonomia e resistência política, relacionado ao cabelo, nas formas 
de expressões, criatividade no uso do seu cabelo crespo/cacheado e no uso do turbante.  

A imagem construída a partir da sua assunção da identidade garante esforços e emerge 
o padrão de beleza real e não ideal posicionado pela mídia.  Segundo Canclini (1996), a 
respeito dos sujeitos de consumo, a transacionalização, proporciona que os bens tomados 
como culturais minimiza os nossos valores a respeito da identidade, em desvantagem da 
comercialização: “grande parte do que se produz e se vê nos países periféricos é projetada e 
decidida nas galerias de arte e nas cadeias de televisão, nas editoras e nas agências de notícias 
dos Estados Unidos e da Europa”(CANCLINI, 1996, p.165). 

Salientamos a autora Fábia Calasans (2016) afirma 
 

Esse movimento de “embelazamento” é influenciado pela moda que se apropria 
comercialmente dos valores culturais construindo necessidades e desejos no outro. O 
apelo publicitário tem um papel muito importante nesse processo de criação de 
ideais de beleza que atinge todas as mulheres de graduação diferente, a depender do 
lugar econômico, político, racial e intelectual que essa mulher ocupe na sociedade. 
No Brasil os padrões de beleza partem de uma origem que corresponde também à 
procedência racial do brasileiro. (CALASANS, 2016, p. 96) 

 
 

No Brasil, o padrão estético é eurocêntrico, que herdamos do colonialismo e as 
exposições midiáticas que compõe em nosso cenário político, cultural e socioecônomico mas 
a nossa realidade são sujeitos negros e mestiços. Por isso, o cabelo e o corpo expressa nesse 
padrão estético dotado. O pensamento e a vivência dessa discussão da identidade, vivenciado 
na estética negra, marca a trajetória dos sujeitos. Para a população brasileira a cor da pele e o 
cabelo, em seus respectivos são relevantes em sua composição na sociedade. Diante disso, 
para o negro, a intervenção no cabelo é mais do que uma demanda de vaidade ou de 
tratamento estético, é identitária. 

A partir destas definições, vale acrescentar que esta pesquisa debruçou sobre a 
metodologia qualitativa de cunho etnográfico, uma vez que foi um estudo direto em campo. 
Para tanto foram realizadas visitas no lócus da pesquisa.  

Sobre estas vistas foram confeccionados diário de campo e gravação de aúdio, que 
serviram de base de análise para compreender a realidade do local. Nestas mesmas visitas 
além das observações da pesquisadora foram realizadas entrevistas previamente agendadas. 
Essas entrevistas visavam trazer ao corpo do trabalho final as vozes das jovens que assumiram 
a identidade da estética negra, através do cabelo e o uso do turbante. 

Por fim, foram observadas as mudanças da realidade dessas jovens dentro do espaço 
escolar e na sociedade que relataram o processo de construção da transição capilar e do uso do 
turbante. Esta metodologia visou aproximar-se dos sujeitos participantes dos fenômenos 
inerentes à estética negra, dos espaços, na tentativa de compreender as diferenças sociais e 
raciais, tão alarmantes na assunção da identidade. 
 



  

Exposição e análises de dados 
 

As oficinas de estética afro foram realizadas no Instituto Federal de Ciência e 
Tecnologia Baiano Campus Governador Mangabeira-Bahia. Surgiram no intuito de evidenciar 
a assunção da identidade negra a partir do cabelo crespo e cacheado e do uso de turbante com 
as estudantes. Entre essas jovens as discussões da transição do cabelo perpassa por vários 
fatores de autencidade da identidade na condição de mulher, negra e jovem.  

As participações nas Oficinas de Estética Afro foram composta em média de 20 
estudantes por oficina, no total de 60 estudantes, mas a coleta de dados desta pesquisa foi 
realizada com 8 estudantes. São jovens e adultas, da faixa etária de 17 anos aos 39 anos. 
Foram realizadas três Oficinas de Estética Afro que começaram no período de Junho de 2017 
à Maio de 2018, destaco que a pesquisa ocorreu no mês de Maio de 2018, além das discussões 
sobre a assunção da identidade negra em torno do racismo, machismo, estética e 
demonstrações do uso do turbante.  

As entrevistas foram realizadas na instituição através do termo de consentimento livre 
esclarecido, utilizamos os codinomes de mulheres negras para manter o sigilo e ética das 
mesmas e elucidar o nosso contexto de lutas e representatividade. Os depoimentos das 
estudantes sobre o processo da transição capilar, o uso do turbante e a assunção da identidade 
negra, colocaram-se a disposição, sem dificuldades nos relatos, mas sem tanta propriedade 
sobre a temática já discutida, mas isso não retira a seriedade e o cuidado de ser tratado o 
conteúdo das falas. 

Os sujeitos desta pesquisa são estudantes que não tem participação aos movimentos, 
coletivos negros e feminismo, mas destaco a politização e a educação permanente que são 
necessária para o conhecimento, o trabalho da auto estima e da (re)construção da identidade, 
principalmente no empoderamento coletivo sobre o cabelo e o corpo dos/as negros/as e 
também na discussão do patriarcado e machismo existente em nossa sociedade. 

 A proposta de descrever como as famílias das estudantes reagiram quando as mesmas 
assumiram o seu cabelo crespo/cacheado, todas entrevistadas posicionaram-se positivamente. 
As suas famílias apoiaram e gostaram da transição capilar que elas passaram. Em seus 
posicionamentos como assunção da identidade negra que destaca através do cabelo, perpassa 
dentro da família o processo de aceitação e do cuidado com o seu cabelo e corpo, no modo de 
representação e também na discussão não só da beleza estética, mas de um modo intrínseco da 
política afirmativa da sociedade afrodescendente. Não houve nenhum posicionamento contra 
ao seu cabelo e a textura, mas o que chamou atenção nas entrevistadas foram os relatos que 
em suas famílias as estudantes se tornaram exemplo, para as/os demais assumirem os seus 
respectivos cabelos naturais, o que percebemos nas falas abaixo.  

 
Minha família agiu positivamente, é todo mundo agiu normal, não teve preconceito, 
até falaram que ficou bonito, viu (Tereza de Benguela, 18 anos) 
 
Uns acham assim, acham legal e outros não, quer dizer, nem falam muito, mas a 
maioria gostou  (Maria Quitéria, 39 anos). 
 
Não ligaram muito, eles até ficaram de boa, meu pai amou e minha mãe ficou 
aliviada (Aqualtune, 17anos). 

 
Salienta-se que as mesmas passaram por vários processos estéticos no cabelo, como 

por exemplo, componentes químicos, desde criança, assim percebemos que a negação do seu 
cabelo crespo/cacheado vem desde a sua infância para se adequar nas exigências estéticas 
padronizadas da sociedade brasileira, de negação dos aspectos físicos dos negros. 

Como afirma Santos (2015) as ações das mulheres que também passaram por esse 
processo, também permitem suas crianças utilizarem processos químicos nos cabelos, 



  

passando por métodos primitivos, com a exposição das crianças na adequação e aceitação à 
sociedade. 

Diante disso, percebemos o tal posicionamento dessas mulheres na sociedade, 
submetendo a estrutura da base sólida de preconceito da cultura brasileira, naturalizando o 
corpo negro ao embranquecimento. 

A transição capilar ou big chop28, requer dedicação, cuidado e principalmente coragem 
para passar pelo procedimento. A maioria das estudantes passou pelo alisamento químico ou 
tiveram que cortar o cabelo estilo Joãozinho29. Observamos que nos discursos das estudantes 
que passaram a utilizar seus cabelos naturalmente destacam que as empresas de cosméticos  e 
as redes sociais tem investido em todo esse procedimento nas etapas dos cabelos, como 
hidratação, creme de pentear, shampoo, condicionador e todos voltados para os cabelos 
específicos.  

 
Hoje, é diferente, têm várias bloggers ensinando como fazer fitagem, as empresas de 
cosméticos estão investindo pesado, gostei (Carolina Maria de Jesus, 22 anos) 

 
Eu cortei meu cabelo “Joãzinho”, queria inovar e também passar pelo processo da 
transição é muito difícl, cortei logo, pra ser rápido, as pessoas ficaram dizendo um 
monte, mas não liguei (Dandara, 18 anos) 
 
Muito difícil, porque até meus 12 anos minha mãe fazia tranças e ai quando eu fiz 13 
anos fiz vários tipos de química no cabelo, sempre alisando, aí esse ano eu tive corte 
químico, aí eu fiquei 4 meses sem nada aí ele cresceu e ficou com os cachos tão 
lindos (Aqualtune , 17 anos) 
 

 
Conforme Nadia Santos (2015) nos últimos anos houve predisposição cada vez mais 

estruturada das mulheres no sentido de não aceitarem ter seus cabelos alisados, que já se 
submeteram ao processo de química opta por retornar ao cabelo natural.  

Na transição capilar, a utilização do turbante é o fenômeno da moda entre as mulheres 
de cabelos crespos e cacheados, pois embeleza o seu rosto e fortalece na auto estima das 
mesmas, mas ainda o acesso e a utilização para as mulheres jovens é difícil pois gera conflitos 
e preconceitos.  

Cabe enfatizar que as participantes fizeram a experimentação do turbante através das 
oficinas de estética afro, como forma de fortalecer e empodera las na utilização. As 
entrevistas revelaram que as participantes nunca fizeram o uso do turbante, mostraram 
admiração pelas mulheres que utilizam, mas nunca tiveram coragem de usá-los.  

 
Eu nunca tinha feito não, só usei o turbante naquele dia mesmo, que você fez 
(Tereza de Benguela, 18 anos) 

 
 Estranho, mas eu gostei (Luiza Bairros, 17 anos) 

 
 Achei bonito, mas não tenho coragem de usar no dia a dia, sei lá, acho lindo nos 
outros (Akotirene, 25 anos). 

        
 

Na utilização de vários modelos de turbantes, todas entrevistadas, afirmaram que no 
momento que usaram o turbante se acharam bonitas, porém não terem coragem em utilizá-lo 
no dia a dia. Percebemos, assim, que a importância do diálogo sobre a identidade e a sua 

																																																													
28Grande corte é a retirada da química nos cabelos para assunção do natural. 
29 Corte de cabelo curto que remete ao corte do cabelo masculino. 



  

construção, descontrói a negação da sua ancestralidade histórica e herdada na sociedade 
constituída. 

Entendemos que no Brasil o uso do turbante está relacionado à religião de matriz 
africana, que a sociedade produz como racismo religioso, estereótipo e o estigma enraizado na 
sociedade, vale salientar que o nome que utilizam na religião em iorubá é o Ojá.  

 Como afirma as autoras Santana et.al (2017) que o turbante enquanto parte integrante 
nas religiões de matrizes africanas possui conexão espiritual e traz consigo conceitos 
diferenciados conforme suas cores e amarrações. Como adereço de proteção do ori (cabeça), 
carrega em si simbolismo de fé. As mulheres vindas da África faziam uso do turbante e de 
roupas usadas no país de origem reproduzindo e legitimando seus costumes no Brasil..  

Recentemente, o uso do turbante alcançou popularidade a partir do momento em que 
conseguiu repercussão na moda por meio da mídia e o mercado. Entretanto, esse lançamento 
não levou em consideração suas características identitárias, respeitando somente sua 
atribuição estética. Isso desenvolve uma construção equivocada no imaginário social em torno 
desse adereço.  

Percebendo esse cenário confuso, faz-se necessário uma reflexão em torno do tema, 
busca-se (re)afirmar sua importância enquanto identidade negra e certificar seu uso 
participativo por essa população.  Consideramos sobre o uso do turbante enquanto inserção 
cultural e de representatividade. Por não se tratar de um simples objeto, sua materialidade está 
estritamente vinculada ao simbolismo imaterial de seu uso. Além de viabilizar o 
empoderamento de mulheres negras, o uso do turbante oportuniza conseguir respeito e resgate 
da ancestralidade afrodescendente. Por não se tratar de um simples “pedaço de tecido”, sua 
memória precisa ser exposta e difundida.  

Em questionamento sobre o uso do turbante, como as famílias e a comunidade 
reagiram ao vê-las utilizando, novamente surgiram respostas positivas e algumas negativas, as 
mesmas se acharam “estranhas”, mas aceitável.  

 
Negativamente (Akotirene, 25 anos) 

 
Positivamente, todo mundo gostou, nessa parte aí não teve nada demais (Tereza 
Benguela, 18 anos) 

 
Nunca fiz uso de turbante, só naquele dia, é reagiram mais ou menos, uns gostaram, 
outros falaram que quem usa é macumbeira, mas não liguei (Dandara, 18 anos). 

 
 Isso se dá ao fato que no Brasil, umas das dimensões do preconceito que denomina 

como racismo religioso, entende-se que em sua maioria dos/as negros/as que fazem parte das 
religiões de matrizes africanas sofrem racismo mediante a estrutura opressora da sociedade.  

Na assunção da sua identidade afrodescendente, as estudantes afirmaram que não 
apresentaram dificuldades, pois já havia um campo aberto como a mídia, os amigos e o 
espaço escolar que discute questões sobre a identidade negra em suas especificidades e seu 
histórico na sociedade. Enquanto as minorias afirmaram ter dificuldade sobre a discussão da 
identidade negra, como forma de descontrução do negacionismo, a estética e a aceitação de 
fato do formato e do uso do cabelo. 

 
Na verdade, eu nunca tive dificuldade de assumir minha identidade afrodescendente, 
não, não ligo muito pra que os outros falam não (Maria Quitéria, 39 anos). 
 
A dificuldade foi nenhum não, foi até melhor sabe, me senti liberta, me libertei viu, 
foi muito bom Sheyla, se eu soubesse que seria ssim teria me aceitado antes ( Tereza 
de Benguela 18 anos). 
 
 



  

Então podemos afirmar que para a assunção da identidade negra, além da discussão 
teórica e experiência de vida sabemos que é uma construção social, materializada, 
corporificada, pois é no cotidiano que as variações de racismo estrutural ocorrem e muitas 
vezes as pessoas não percebem.  

 
Estética e política, porque eu queria mostra e ver como é realmente meu cabelo e ele 
é lindo e também por ser negra as pessoas falaram que eu negra só tinha a pele e tals 
(Dandara, 18 anos). 

 
Foi estética e porque foi melhor assim, assumir da forma que nasci, né? Eu acho que 
nós temos que assumir da forma que nascemos, da forma que a gente é , não ter 
vergonha como a gente é, crespo ou cacheado, te digo me assumir, foi libertador, 
fiquei feliz (Akotirene, 18 anos) 
 
 

Como afirma Gomes (2002), nas múltiplas possibilidades de análise que o corpo nos 
oferece, o trato no cabelo é aquele que se apresenta como a síntese do complexo e 
fragmentado processo de construção da identidade negra. 
          As discussões sobre o cabelo crespo e cacheado e o uso do turbante correlaciona como 
afirmação da identidade negra, no que tange a estética, nos relatos das estudantes assumir o 
cabelo crespo/cacheado é algo estético e não político.  Compreendemos que a palavra política 
relacionada nesse estudo à resistência, assunção e luta na realidade da sociedade que o tempo 
todo é negado a sua afirmação da identidade negra que é notável em seus discursos.  
         Saliento, que a partir da estética e política são fatores associados, mesmo não enfático ao 
corpo do texto, enquanto reconhecimento das lutas e historicidade. 
 
 
 

 
Conclusão  

 
 A partir da realização das oficinas de estética afro, mediante dos diálogos das 
estudantes participantes, conseguimos através de uma ação prática incitar o debate acerca das 
questões do cabelo crespo/cacheado e o uso do turbante como forma de empoderamento e 
identidade negra no coletivo de mulheres negras no interior da Bahia no Instituto Federal de 
Ciência e Tecnologia IFBAIANO - Campus Governador Mangabeira-Bahia. 
         A experiência nas falas das participantes enfatiza que precisamos ampliar o espaço das 
discussões para além do quadrado da sala de aula, mas também com os educadores 
salientando a vivência e o diálogo. Nesse sentido, é preciso que fique claro que esta pesquisa 
pretende provocar novas formas de pensamento diante dos nossos cabelos, o uso do turbante e 
da própria identidade negra, como forma política, no empoderamento coletivo e no 
fortalecimento desta aceitação.  
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Para início de conversa 
 
 Este artigo que apresenta os resultados de uma pesquisa realizada no âmbito do 
Programa de Pós-graduação lato sendo em História e Cultura Afro-brasileira e Indígena, pelo 
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia Baiano (IFBAIANO) campus Governador 
Mangabeira, que teve como objetivo investigar como tem se constituído o processo de 
afiliação universitária de jovens negras do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), 
da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), delineando caminhos para 
compreender e analisar as experiências negras na universidade, tendo em vista o 
funcionamento do racismo dentro da dinâmica das relações institucionais no âmbito da UFRB 
e suas implicações no processo de afiliação de jovens negras. 
 O perfil – Jovem, mulher, negra – é representativo do segmento que sofre com a 
discriminação geracional, de gênero e raça, de forma interseccionada, em todos os âmbitos da 
sociedade, sendo a sua experiência no ensino superior muito significativa para compreender 
em que medida a universidade (re) produz um padrão de relações hierarquizada, 
discriminatório e alicerçado em paradigmas socioculturais naturalizantes e desumanos. 
 Diante do contexto brasileiro, questiona-se como um sujeito que foge à norma 
socialmente construída, tem se integrado no âmbito universitário de modo a se reconhecer e 
ser reconhecido pelos seus “pares” como um membro legítimo daquele grupo (se tornar um 
deles)? Em outras palavras, como tem se constituído o processo de afiliação universitária de 
jovens negras, tendo em vista que a universidade se configurou no decurso histórico enquanto 
espaço de (re) produção e institucionalização do racismo?   
 A partir da implementação de políticas públicas e ações afirmativas que visam 
favorecer o acesso da população negra à escolarização, sobretudo as cotas raciais, novas 
questões têm sido colocadas à academia, tanto de ordem didático-pedagógica e estrutural 
quanto na compreensão dessa recente presença negra nos espaços universitários e suas 
experiências. Reis (2007) em sua pesquisa sobre acesso e permanência de jovens negros no 
ensino superior, a partir da Universidade Federal da Bahia - UFBA evidenciou algumas 
estratégias formais (programas de bolsas estudantis) e informais (cursinhos, coletivos negros, 
etc.) que tem sido construídas dentro e fora da universidade visando à permanência material e 
simbólica desses sujeitos de forma qualificada, iniciativas significativas mas que precisam ser 
interligadas e ampliadas para que possa atender toda a demanda. Como afirma, Figueiredo 
(2017, p.97), “efetivamente, conhecemos muito pouco sobre o cotidiano dos alunos negros e 
de como se presentifica o racismo nas suas diferentes formas e manifestações 
(negação/rejeição/estereótipos) dentro das universidades brasileiras”. 
 Nessa perspectiva, faz-se necessário desvelar nos diferentes contextos de que forma 
tem se constituído a presença da população negra no ensino superior, a fim de construir 
estratégias e políticas que possam dar conta de atender a esse novo público que tem “pintado” 
a universidade. Essa cor precisa aparecer e fundamentar as práticas e os currículos das 
instituições de ensino para que as ações afirmativas possam proporcionar, no âmbito 
acadêmico e social, uma reparação ao processo histórico de opressão sofridas por esse 
segmento da população, a partir do momento em que possibilita não só o acesso, mas (re) 
conhecimento acadêmico, políticas de permanência e pós permanência. 
 
Juventudes negras e afiliação acadêmica: “ritos de impasse” 
 
 Compreende-se aqui a juventude enquanto uma condição social que tem sido 
vivenciada por sujeitos concretos de modo flexível num contexto marcado por transformações 
inter-geracionais, evidenciando-se também como uma categoria explicativa (representação) 
do contexto sociocultural em que se insere. Sendo assim, utilizar-se-á o termo Juventudes (no 



  

plural), a fim de visibilizar a diversidade que essa categoria abarca. A forma como as 
juventudes são vivenciadas diferem a partir das clivagens de raça, gênero, religião, classe, etc. 
construindo uma pluralidade que só pode ser compreendida sob a ótica dos próprios sujeitos, 
tornando o processo de “transição para vida adulta” cada vez mais complexo, fragmentado e 
labiríntico.  
 Desse modo, os ritos de passagem tradicionais (conclusão da escolarização, inserção 
no mercado de trabalho, constituição de nova família, saída da casa dos pais, dentre outros), 
podem se tornar ritos de impasse (PAIS, 2009), uma vez que os sujeitos nem sempre tem a 
possibilidades de acessá-los, seja porque as condições sociais não são favoráveis ou devido às 
escolhas realizadas pelos próprios sujeitos, dada as transformações sociais e as representações 
construídas acerca das juventudes em cada sociedade. “Tais ritos de impasse envolvem jovens 
para os quais o futuro é ameaçador, daí que apostem em diferentes estratégias: ora vivendo o 
presente menosprezando o futuro; ora tacteando oportunidades, numa lógica de «para o que 
der e vier»” (PAIS, 2009, p.380-381). 
 Nesse sentido, quando se trata da juventude negra e o acesso à educação pode-se 
observar de forma contundente “um rito de impasse”, primeiro porque os altos índices de 
violência que atingem a população negra, sobretudo jovens, nos permitem caracterizar um 
estado de genocídio que nega um direito fundamental pelo qual se pode ter acesso a outros– a 
própria vida. Isso porque o racismo enquanto elemento estruturante da sociedade brasileira se 
materializa em todas as instituições (segurança, saúde, educação, trabalho, etc.). 

 
Também chamado de racismo sistêmico ou estrutural, é um conceito criado por 
ativistas negros para assinalar a forma como o racismo penetra as instituições, 
resultando na adoção dos interesses, ações e mecanismos de exclusão perpetrados 
pelos grupos dominantes através de seus modos de funcionamento e da definição de 
prioridades e metas de realização (LOPES e WERNECK, 2009, p.16). 

 
 Assim, quando se intersecciona raça, gênero e classe, verificar-se-á uma população no 
interior das juventudes que sofre um processo de exclusões que se entrelaçam no sistema 
político-cultural, contribuindo para aumentar o fosso existente no âmbito das desigualdades, 
que se refletem nas instituições sociais. Por isso, “práticas racistas, adultocentristas e sexistas, 
vivenciadas em diferentes espaços de sociabilidade, reforçam os lugares de pobreza, 
subalternização e desconforto em relação aos próprios pertencimentos, traduzindo-se em 
desigualdades sociais” (ZANETTI e SACRAMENTO, 2009, p.26). 
 A partir do processo de massificação da escolarização que possibilitou o acesso de 
segmentos da população que, até então encontrava-se a margem, coloca a escola novos 
desafios e questiona os processos clássicos de reprodução cristalizados no interior das 
instituições. No caso do ensino superior, a partir da conquista das cotas, enquanto ação 
afirmativa, e do processo de expansão e interiorização das universidades públicas iniciado 
com o Programa Expandir em 2005 e com a criação do Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI) em 2007, pode-se constatar 
um maior acesso de jovens negros (as), pobres e de regiões do interior, os quais trazem 
consigo as marcas das desigualdades sociais, raciais, de gênero e geração, além de 
construírem novos sentidos para esse nível de ensino nos seus percursos biográficos. 
 A universidade enquanto espaço que historicamente legitima o modelo global, precisa 
(aprender) lidar com esse “outro”. Por isso, a vivência desses grupos que recentemente 
adentram as universidades tem muito a dizer sobre essa relação, se tornar membro de uma 
instituição numa sociedade que tem como padrão o modelo global supracitado não é algo 
natural, mas construído através de processos de resistência.  
 Nesse processo que envolve também a transição do Ensino Médio para o Ensino 
Superior, Coulon (2008) aponta, que faz-se necessário a aprendizagem do ofício de estudante 



  

pelas (os) jovens, dominando as regras e as ferramentas que caracterizam o espaço 
universitário, que perpassam tanto pelos elementos acadêmicos e burocráticos, quanto pelo 
viés da intelectualidade dos sujeitos. Embora este último aspecto se caracterize pela sua 
incompletude, pode-se considerar que em determinado momento o (a) estudante já domina 
certo nível de atividades e já pode se considerar afiliado (a), uma vez que não só se reconhece 
como tal, mas é reconhecido (a) pelos (as) professores (as) e pelos pares enquanto membro. 
Reconhecer a competência de um membro é identificar aquilo que ele exibe do domínio que 
tem das rotinas, admitir nele uma naturalidade autêntica que lhe permite realizar certo número 
de coisas sem pensar nelas (COULON, 2008, p.43). 
 Segundo Coulon (2008), o processo de afiliação perpassa por três tempos, a saber: 
estranhamento, aprendizagem e afiliação. No primeiro tempo é onde se constitui a ruptura 
entre as práticas escolares anteriores e o novo mundo que se apresenta, esta cisão se dá não só 
nos aspectos psicopedagógicos, mas afetivo, familiar e nas relações interpessoais. No segundo 
tempo – aprendizagem - é onde ocorre uma tensão maior, pois começa-se a construir uma 
nova identidade, mas as dúvidas ainda são frequentes e o caminho para uma acomodação se 
faz de forma progressiva, complexa e tempestuosa. No tempo da afiliação é quando se torna 
um membro efetivo do espaço universitário, em que já domina as regras, já há mais segurança 
sobre o caminho a percorrer e encontra-se integrado ao grupo, o qual reconhece que se tornou 
um veterano, já consegue não só interpretar as regras, mas também transgredi-las. Está 
afiliado. 
 Para Coulon (2008), os estudantes que não conseguem demonstrar o domínio dessas 
regras e códigos em certo período acabam sendo eliminados (fracasso), ou se auto eliminam 
(abandonam), portanto, o sucesso na aprendizagem do ofício de estudante é essencial à 
permanência universitária. “Aprender o ofício de estudante significa que é necessário 
aprender a se tornar um deles para não ser eliminado ou auto-eliminar-se porque se continuou 
como um estrangeiro nesse mundo novo” (COULON, 2008, p.31). 
 “Se tornar um deles”, mas quem são eles? Se pensarmos no contexto brasileiro o perfil 
do estudante que historicamente acessou o ensino superior é muito diferente daquele que, 
atualmente, pode-se observar a partir da implantação do sistema de cotas, que possui um 
caráter provisório e de reparação às desigualdades raciais intrínsecas à sociedade brasileira. O 
padrão hegemônico branco, masculino, classe média, heterossexual e urbano tem sido 
modificado nas últimas décadas, favorecendo a presença de uma diversidade que, até então, 
esteve alijada do acesso a esse direito. Portanto, considera-se que para a população negra a 
permanência torna-se um entrave no percurso acadêmico, visto que “ser reconhecido, ser visto 
pelo outro é a condição da existência simbólica: “eu só existo se o outro me reconhece” (REIS 
e TENÓRIO, 2009, p.4), algo caro a sujeitos que, historicamente, vivenciam um processo de 
inferiorização cultural/simbólica e de eliminação física. 
  
Percurso metodológico 
 
 As pesquisas realizadas na área das ciências humanas (educação, ciências sociais, etc.) 
lidam com sujeitos e situações que não podem ser apreendidos em sua completude, devido à 
complexidade desses fenômenos, por isso faz-se necessária a realização de determinados 
recortes que favoreçam a interpretação e análise de forma mais qualificada.  
 A pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem qualitativa, o tipo de pesquisa 
adotado é a explicativa, centrada no estudo de caso, o qual se desenvolveu por meio da 
pesquisa de campo e encontra-se ancorado no conhecimento teórico sobre o tema na área das 
Ciências Sociais e Educação. Desse modo, compreende-se que “mediante um mergulho 
profundo e exaustivo em objeto delimitado, o Estudo de Caso possibilita a penetração em uma 



  

realidade social, não conseguida plenamente por um procedimento amostral” (MARTINS, 
2008, p.9).  
 O questionário, dentro desta abordagem nos possibilitou traçar o perfil das/dos jovens 
e obter dados precisos quanto às questões estudadas, havia a intenção de selecionar algumas 
jovens para realizar posteriormente entrevistas, contudo, o questionário apresentou um 
volume e qualidade de dados que superou as expectativas, fazendo com que a pesquisa fosse 
direcionada em torno dos depoimentos apresentados apenas nesse instrumento. O questionário 
é “a técnica de investigação composta por um conjunto de questões que são submetidas a 
pessoas com o propósito de obter informações sobre conhecimentos, crenças, sentimentos, 
valores, interesses, expectativas, aspirações, temores...”. (GIL, 2008, p.140).  
 Este instrumento permitiu o alcance de um maior número de pessoas em relação a 
entrevista, além de possibilitar ao pesquisado um conforto para responder as questões no 
momento e lugar que mais julgar adequado. Para viabilizar a execução dessa etapa, devido as 
condições objetivas de tempo e localização entre pesquisadora e as jovens, optou-se por 
realizar o questionário on-line, tal suporte mostrou resultados rápidos e eficientes para 
realização da pesquisa.  
 Na busca de responder a problemática foi realizado um questionário com vinte jovens 
negras do Centro de Artes, Humanidades e Letras (CAHL), da Universidade Federal do 
Recôncavo da Bahia (UFRB). A escolha foi realizada em virtude das características da 
instituição (pública, federal, interiorizada, com ações afirmativas desde sua gênese, etc.) e 
para escolha das jovens utilizou-se a técnica de amostra não probabilística snowball, ou, bola 
de neve “os participantes iniciais de um estudo indicam novos participantes que por sua vez 
indicam novos participantes e assim sucessivamente, até que seja alcançado o objetivo 
proposto (o “ponto de saturação”)” (BALDIN e MUNHOZ, 2011, p.332).  
 O ponto de saturação é atingido na medida em que o conteúdo das respostas começa a 
se repetir, de modo a não acrescentar informações novas e/ou relevantes à pesquisa. Essa 
técnica possibilita ainda que as jovens não só se reconheçam enquanto jovens negras (quando 
aceitam participar da pesquisa), mas indica que também são reconhecidas pelos pares como 
parte desse grupo específico. Foi possível observar a partir disso certa dificuldade em 
(re)conhecer jovens com esse perfil em alguns cursos, tais como: Gestão pública, Artes 
Visuais e Cinema, mesmo utilizando as redes sociais (grupos de Facebook e o WhatsApp) 
para tentar identificá-las. O recorte etário levou em consideração o que vem sendo 
considerado pelas organizações mundiais (Organização das Nações Unidas – ONU) sobre a 
juventude (15 a 29 anos), a auto identificação das jovens e as mutações no modo de ser jovem 
em virtude da flexibilização das relações sociais e de trabalho (OLIVEIRA, 2013).  
 Para manter o sigilo das identidades das jovens colaboradas utilizou-se nomes de 
mulheres negras que possuem uma trajetória intelectual no Brasil, sobretudo na luta contra o 
racismo. Tal escolha busca também dá visibilidade às nossas intelectuais-referência indicando 
que “Nossos passos vêm de longe!”. Se hoje escrevo e pesquiso enquanto mulher negra e com 
mulheres negras é porque tivemos, historicamente, mulheres como estas que abriram os 
caminhos, nosso papel aqui é continuar a luta em favor do processo de reparação às 
desigualdades sócio raciais e de gênero arraigadas na sociedade brasileira. 
 
 
A UFRB: “a universidade mais negra do Brasil”  
 
 A universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), lócus dessa pesquisa, foi 
criada pela Lei nº 11.151 de 29/07/2005, por meio do desmembramento da antiga Escola de 
Agronomia da Universidade Federal da Bahia (UFBA). A UFRB surge a partir da política de 
expansão e interiorização do ensino superior, com uma configuração multicampi, instalados 



  

em municípios do Recôncavo da Bahia, tais como: Amargosa, Cachoeira, Cruz das Almas, 
Feira de Santana, Santo Amaro e Santo Antônio de Jesus. Tal polarização tem possibilitado o 
acesso de sujeitos que encontravam-se distantes dos grandes centros urbanos, em que se 
localizam grande parte das universidades federais (CONCEIÇÃO, 2017). 
 A UFRB já se constitui com um sistema de reserva de vagas para estudantes de 
escolas públicas e autodeclarados, pretos, pardos e indígenas, além disso, foi protagonista na 
criação de uma Pró-reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos Estudantis (PROPAAE), este 
é um marco significativo, pois outras universidades têm lutado a duras penas para conseguir 
instituir Pró-reitorias com este recorte a UNEB, por exemplo, uma das primeiras do norte e 
nordeste a adotar o sistema de cotas (2003), só conseguiu instituir uma Pró-reitoria de Ações 
Afirmativas em 2014. Nesse sentido, a PROPAAE/UFRB tem como objetivo. 
 

Assegurar a execução de políticas afirmativas e estudantis na UFRB, garantindo à 
comunidade acadêmica condições básicas para o desenvolvimento de suas 
potencialidades, visando à inserção cidadã, cooperativa, propositiva e solidária nos 
âmbitos cultural, político e econômico da sociedade, bem como o desenvolvimento 
regional (BARROS, 2013, p.39). 
 

 Atualmente a política de reserva de vagas encontra-se integralmente implantada nesta 
universidade, cumprindo o que regulamenta a Lei nº 12.711/2012 que determina a reserva de 
50% das vagas em instituições federais para estudantes egressos de escola pública, 
considerando-se as condições de cor e renda. Já em 2011, segundo a pesquisa da Associação 
Nacional de Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) publicada em 
2011, apontada por Barros (2013), a UFRB já possuía um número de estudantes, oriundos de 
escola pública (98,2%), pertencentes as faixas sociais C, D e E (71,89%), autodeclarados 
pretos e pardos (84,3%) superior à média nacional, consolidando-se enquanto a universidade 
mais negra do Brasil, em termos de acesso. 
 Já o relatório produzido por Durães (2011, apud, BARROS, 2013) acerca do perfil dos 
estudantes da UFRB, revelou que no ano de realização da pesquisa houve um acesso 
majoritário de estudantes, sobretudo entre os cotistas, na faixa etária dos 16 aos 25 anos (73, 
25%), sendo a maioria constituída por mulheres, no entanto, no quadro geral houve maior 
acesso de mulheres brancas em relação às negras (pretas e pardas). 
 Oliveira (2014), realizou uma pesquisa sobre o acesso de mulheres pretas à UFRB e 
verificou, após análise do questionário socioeconômico preenchidos pelos estudantes entre 
2009 a 2012, a superação das barreiras do acesso à vida acadêmica para esse grupo. 
 “Enquanto na maior parte das instituições de ensino superior do Brasil o percentual de 
mulheres pretas que conseguem ingressar à vida acadêmica não ultrapassa 5%, na UFRB esse 
percentual corresponde a mais de 18%” (OLIVEIRA, 2014, p.187). Esses dados revelam que 
a UFRB tem cumprindo um importante papel no que diz respeito à inclusão, em termos de 
acesso de estudantes, a setores da população que, até então, encontravam-se alijados 
sumariamente desse processo. “O acolhimento e o processo de afiliação ao mundo acadêmico 
são essenciais para superação do estranhamento inevitável entre o estudante recém-ingressado 
na universidade e um sistema de ensino que preserva as características eurocêntricas” 
(BARROS, 2013, p.42). 
 
Sujeitas da pesquisa: agora é que são elas... 
 
 A pesquisa de campo foi realizada com vinte jovens negras estudantes do Centro de 
Artes, Humanidades e Letras (CAHL- UFRB), dos cursos de Comunicação social - com 
habilitação em jornalismo; Ciências sociais (CISO) – bacharelado; Licenciatura em História; 
Licenciatura em Ciências Sociais (CISO); Serviço Social e Museologia. 



  

 
 
 
   
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           As jovens estão na faixa etária dos 20 aos 31 anos, embora a faixa etária considerada 
para a juventude seja até os 29 anos (segundo organizações mundiais, como a ONU), 
considerou-se na pesquisa o critério de auto identificação com essa condição social e as 
mutações existente no modo de viver à juventude, além dos atributos culturais que 
caracterizam essa condição, tais como: escolarização, trabalho, constituição de família, lazer, 
etc., que para a população negra torna-se ainda mais difícil de se realizar, dada as 
consequências do racismo nas instituições responsáveis pela distribuição de bens e serviços, 
que pode implicar numa postergação ainda maior em relação àquela considerada para a 
população em geral, favorecendo trajetórias juvenis labirínticas e flexíveis. 

A composição familiar das jovens demonstra que elas advêm de uma situação de 
vulnerabilidade social, entre aquelas que informaram a renda (90%), cerca de 72% 
sobrevivendo com até 1 salário mínimo e meio em núcleos familiares compostos por mais de 
três pessoas, chefiadas majoritariamente pelas mães que trabalham em postos que exigem 
pouca escolaridade e de baixo prestígio social. Em dados estatísticos, em relação à 
escolaridade dos pais tem-se: 50% das mães não tem o ensino médio completo e no caso dos 
pais 55%, considerando a inserção no nível superior, apenas 15% das mães tem nível superior 
completo, entre as que informaram a profissão exercida, todas são professoras, no caso do pai 
não há nenhum com ensino superior completo, o que pode ser imperativo da condição de 
gênero e raça colocada aos homens negros, sobretudo, na inserção imediata no mercado de 
trabalho em detrimento da escolarização para sua manutenção e da família, por vezes. 
 As jovens são majoritariamente solteiras e sem filhos (as), entre elas há um percentual 
de 65% de bolsistas, 25% estuda e trabalha e 10% se mantém apenas com a ajuda familiar, 
estas encontram-se nos três primeiros semestres do curso, demonstrando mais dificuldades em 
acessar os programas e projetos da instituição. 
 Tal situação ratifica a premissa de que os estudante recém chegados possuem 
dificuldades em compreender a dinâmica de funcionamento da universidade, os depoimentos 
corroboram com essa perspectiva, uma vez que questionamos às estudantes, em relação à 
universidade, se: 1) houveram dificuldades de compreender sua organização e funcionamento 
quando precisou identificar determinados espaços/serviços (salas, secretaria, laboratório, etc); 
2) encontrou dificuldades no aprendizado das regras da universidade, tais como: processo de 
matrícula semestral, pré-requisitos para cursar disciplinas; inscrição em programas e/ou 
projetos, etc., 90% responderam positivamente, demonstrando que a forma de organização e 
os processos de comunicação/publicização da universidade não tem dado conta de chegar aos 

Fonte:	Dados	de	campo.	Elaboração	própria.	



  

estudantes para se fazer conhecer, sobretudo para àqueles considerados “calouros”, a quem a 
universidade lhes aparece como algo estranho. 
 Por outro, observa-se que na medida em que as estudantes vão se afiliando tem 
conseguido acessar os programas de bolsas institucionais e/ou governamentais, ainda que 
62% das estudantes revelem que congregam a bolsa com a ajuda familiar ou trabalhos avulsos 
para se manter, pode-se considerar que nos casos estudados a assistência estudantil, por força 
dos diversos movimentos que o constitui e a faz se efetivar, tem cumprido o papel de garantir 
condições básicas as estudantes, no que tange ao auxílio financeiro. 
 
Afiliação e permanência no ensino superior 
 

O processo de transição entre o ensino médio e o superior não é algo natural ou linear, 
tendo em vista os diferentes processos vivenciados por estudantes nesse processo, por isso 
Coulon (2008) aponta que “podemos considerar sua entrada como ‘provisória’ em lugar de 
concebê-la como um ato normal, banal e inquestionável” (p.61). A aprendizagem do ofício de 
estudante pode ser, muitas vezes, um processo árduo a depender do percurso anterior, da 
instituição atual, do curso e da qualidade das relações que forem estabelecidas no percurso. 
 Coulon (2008), adota a noção de passagem nesse processo de afiliação, o primeiro rito 
desse processo é o que ele caracterizou como “tempo do estranhamento”. Entre as jovens da 
pesquisa foi possível observar esse “tempo”, através dos depoimentos que, majoritariamente, 
apontam que no início do curso vivenciaram processos de: estranhamento com o espaço 
acadêmico (no que se refere a forma de organização em relação ao Ensino Médio e as 
relações interpessoais que se constituem de forma diferente), dificuldades com o volume a 
complexidade das leituras e a linguagem utilizada pelos (as) docentes nas aulas e condições 
financeiras. Como pode ser observado no discurso das estudantes: 
 
 

Ter que lidar com a questão financeira foi uma das principais preocupações. 
Inicialmente também passei por um processo de estranhamento em relação à vida 
acadêmica, onde tinha uma dificuldade enorme pra entender os assuntos passados 
em sala de aula (Jurema, Jornalismo). 
De início foi muito difícil seguir o ritmo, não tava acostumada com a carga de 
leitura e muito menos com a linguagem dos professores e autores também (Lélia, 
CISO- Bacharelado). 
Desafios de acolhimento e socialização, desafio de produção acadêmica em um 
ritmo e formatos com os quais não estava acostumada, morar longe da minha 
comunidade (Carolina, CISO - Licenciatura). 

 
 Os processos de ruptura entre os hábitos do ensino médio e a aquisição de um novo 
perfil causa certo desconforto aos iniciantes. Para Coulon (2008), “diante dessa porta que se 
abre para a estranheza, o iniciante percebe um mundo que não é mais familiar” (p.40), o 
período de duração desse “tempo” pode mudar de acordo com cada pessoa e modo como ela 
lida com essas situações, para alguns pode ser um semestre, enquanto para outros pode durar 
três ou mais. 
 Além de lidar com essas situações típicas do processo de afiliação as jovens negras 
lidam ainda com outros traumas, derivados da sua condição racial e de gênero que imprimem 
desafios diferentes, tal situação pode ser compreendida no seguinte depoimento: 
 

[...] Ficava ansiosa pelo fim do Ensino Médio, para que eu pudesse ingressar na 
UFRB. Eu sentia que nunca conseguiria entrar para o ensino superior. Me sentia 
burra. Mas quando via os estudantes da UFRB, tantas mulheres negras, pessoas 
LGBTT, eu achava que ali era como um lar. Consegui ingressar e logo entre[i] em 
crise. Descobri que a universidade, mesmo tendo a maioria de estudantes negras, 



  

também tinha racismo e homofobia, exclusão. No primeiro semestre não tinha bolsa, 
então vivia desesperada sem dinheiro nem pra xerox. Senti vontade de desistir 
muitas vezes. Passei dois semestres sem conseguir me ver naquele espaço, sem 
sentir que aquele lugar era meu. Atualmente estou aprendendo a lidar com essas 
crises. A estranheza ainda existe mas eu lido com ela. Eu sei que nunca vou me 
sentir totalmente à vontade num lugar que não foi feito pra mim, que não foi feito 
pra eu estar nele (Conceição, Serviço Social). 
 

 A negação da presença negra nos espaços educativos ocorre de diferentes maneiras: 
sutis e veladas, não só na relação professor (a) - aluno (a), mas entre os próprios estudantes, 
com o corpo administrativo e no modo como as questões relativas à população negra são 
(in)visibilizadas nesse espaço. Segundo Gomes (1996, p.77), “a discriminação racial no 
interior da escola nem sempre é expressa sob a forma de hostilidade e agressão explícita ao 
negro, mas está presente enquanto discurso”, favorecendo para que a “luta pela continuidade 
dos estudos – um fato que até hoje se coloca como um complicador na história das mulheres” 
(GOMES, 1996, p.80). Assim, constata-se no caso das jovens negras um duplo 
estranhamento, aquele advindo da falta de referências familiares e do nível de ensino anterior, 
e ainda, àquela que se materializa na falta de referências identitárias favorecendo processos de 
violência e exclusão. 
 “No Brasil, o modo de organização espacial dominante é marcado pela orientação 
europeia” (ADESKY, 2009, p.124), tanto no aspecto físico quanto nas relações interpessoais 
que dão forma e conteúdo ao espaço. A universidade conserva essas relações de poder 
racializadas, características de sua organização espacial, que orienta certa desterritorialização 
e favorece à negação da identidade de negras (os). Tais reflexos podem ser constatados nas 
trajetórias das jovens dessa pesquisa, pois revelam por unanimidade que a universidade é (re) 
produtora do racismo na sua estrutura. 
 

Sim, a todo momento ela tenta nos empurrar p/ fora e dizer que aquele lugar não é 
para nós (pessoas negras, pobres, vindas de escolas públicas). A maneira como 
ensino branco se dá, não nos permite passar pelo processo de forma igual aos meus 
colegas (Beatriz, Jornalismo). 
Sim, com certeza. Na sua própria estrutura excludente esse racismo pode ser 
observado. Meu curso não tem uma professora ou professor negro sequer. As 
discussões raciais praticamente não existem e, quando ocorrem, é comum que 
prestem um desserviço (Jurema - Jornalismo). 
Sim. Por que o racismo na universidade é sentido de várias formas. Seja em como a 
instituição se organiza, em como atende demandas dos estudantes ou invisibiliza. Ou 
nas relações sociais com outros estudantes (Sueli, CISO- Bacharelado). 
Sim, por mais que tenhamos ganho as políticas de cotas raciais o espaço da 
Universidade não se preparou pra nos receber. Temos uma coleção de racista que 
não aceitam de forma alguma ver o povo preto dentro da Universidade (Matilde, 
Serviço Social). 
   

 Embora, a UFRB venha se consolidando numa universidade numericamente negra, 
observa-se que não tem ocorrido um processo de enegrescimento institucional, que perpassa 
por romper a lógica eurocentrada, legitimar outras formas de produzir conhecimentos, 
autorizar outros sujeitos a falar e ser reconhecido nos espaços acadêmicos. Por isso, 
compartilhamos da pergunta realizada pela Professora Ângela Figueiredo em relação à UFRB: 
como transformar uma universidade de maioria negra, em uma universidade negra? Ela já 
ofereceu alguns apontamentos 
 

É preciso reconhecer a pluralidade dos saberes, incluindo os conhecimentos que 
advêm dos nossos estudantes de camadas populares e de comunidades tradicionais. 
É preciso transformar os nossos currículos para que sejam incluídas outras formas de 
saberes não hegemônico. Enfim, é preciso definitivamente abandonar a prática 



  

assimilacionista que permeia a nossa universidade, que inclui o outro para 
transformá-lo (FIGUEIREDO, 2017, p.102). 

 
 Para tanto, faz-se necessário reconhecer e incluir esse “outro” dentro das propostas 
curriculares, os sujeitos negros e indígenas que tem acessado, mas que não tem se/sido visto 
na/pela universidade, esta não é uma perspectiva essencialista, particular, mas de 
cumprimento de uma determinação legal expressas pelas leis 10.639/03 e 11.645/07, que 
obrigam o ensino das culturas desses sujeitos porque reconhecem sua negação e inferiorização 
epistemológica e social, com os quais a universidade precisa romper, a fim de produzir uma 
educação verdadeiramente crítica.                      
 A ausência de docentes negras(os) em alguns cursos, denunciada pela estudante é 
reveladora da dificuldade de inserção e permanência dessa população em determinados 
cursos. Contudo, a partir dos dados divulgados pela Pro-reitoria de graduação da UFRB, no 
relatório de gestão de 2017, pode-se verificar os seguintes dados sobre o perfil docente da 
instituição: 40,8% de brancos (com predominância masculina 21,6%); 34,7% de pardos; 
12,6% de pretos (contabilizando 47% de negras/os), sendo que 10,3% não informaram.  
 Embora tenha-se um número expressivo de docentes negras(os) na universidade, se 
comparado a outras, a ausência desses sujeitos em determinados cursos, sobretudo àqueles 
que possuem certo prestígio social, ratifica a necessidade de políticas como a Lei 12.990/2014 
que institui cotas nos concursos públicos federais, pois “não é difícil constatar, no Brasil, 
discursos que continuamente desconhecem a produção intelectual de homens e mulheres 
negras” (SANTIAGO, 2017, p.58), o que evidencia que as seleções pelas quais passam as (os) 
docentes não estão alicerçadas apenas em critérios objetivos e meritocráticos, mas que “a 
pertença etnicorracial, as redes e as conexões acadêmicas e a trajetória importam” e podem 
ser decisivos nesses processos. Tal situação tem impacto direto na produção científica 
(pesquisas voltadas à compreensão da realidade afro-brasileira), no ensino (escolhas de 
referenciais teóricos) e na extensão universitária (nas formas como a universidade se relaciona 
com a comunidade, que conhecimentos elege e que relações estabelece), e, sobretudo, na 
ausência de referencial para que estudantes negras (os) se reconheçam nesse espaço, como 
apontou Santos (2007). 
 Tendo em vista o processo de desterritorialização vivenciado pelas jovens, os coletivos 
negros surgem como de estratégia de (re)territorialização do espaço acadêmico com vistas à 
permanência material e simbólica, “permanecer não pode ser entendido aqui, como o simples 
ato de persistir apesar e sob todas as adversidades, mas a possibilidade de continuar estando 
dentro; estando junto; estando ‘in’” (REIS e TENÓRIO, 2009, p.4). Do total de jovens 65% 
afirmaram que participam de grupos que tratem de questões raciais e/ou de gênero, os quais 
ocupam um papel fundamental no percurso acadêmico: “Foi determinante para a minha 
permanência na Universidade, foi o único lugar que me identifiquei” (Cidinha – CISO 
bacharelado); “O melhor possível, me aquilombar foi a forma mais importante na minha 
permanência na universidade” (Matilde – Serviço Social); “Esses espaços foram essenciais 
pra que eu entendesse de forma teórica e prática sobre o meu lugar enquanto mulher negra e 
acadêmica [...]” (Jurema- comunicação). 
 Nesse sentido, verifica-se que práticas de quilombismo, entendidas enquanto 
organização negra fraterna que vise a resistência física e cultural africana e afro-brasileira, 
“integrando uma prática de libertação e assumindo o comando da própria 
história”(Nascimento, 1980, p.209), tem sido uma estratégia protagonizada pelas jovens 
visando o enfrentamento ao racismo e o fortalecimento da identidade, que tem sido crucial 
para construir uma territorialidade no espaço acadêmico que possibilite sua permanência, 
sobretudo simbólica. Tais práticas subvertem a lógica de operação das relações academicistas 
tradicionais e contribuem para efetivar o processo de afiliação, através de redes e tessituras 
que permitem um reconhecimento recíproco, favorecendo à construção da permanência 



  

simbólica. Assim, como salienta Figueiredo (2017, p.102) “é preciso construir novas formas 
de relacionamento e de relação fora e dentro do espaço acadêmico”.  
 
Considerações finais 
 
 A universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB) vem cumprindo um papel 
fundamental no que se refere ao acesso da população negra, de forma geral, das jovens negras 
(em particular) e pobre, este marco acadêmico-social trará, quantitativamente, uma 
contribuição significativa diante dos números que têm sido vistos atualmente, no que se refere 
à escolarização da população negra, sobretudo nessa unidade da federação. Esse elemento 
somado ao aspecto regional pode favorecer no processo de desenvolvimento sociocultural do 
Recôncavo da Bahia, a partir da produção acadêmica que pode ser viabilizada. 
 Contudo, constatou-se a partir da análise das trajetórias de jovens negras estudantes do 
CAHL/UFRB que no processo de afiliação acadêmica há alguns desafios a serem superados. 
O (re) conhecimento acadêmico perpassa por diferentes processos intelectuais, nas relações 
interinstitucionais e interpessoais, que refletem não só a condição de “calouro”, mas, 
sobretudo, a racial e de gênero.  
 No percurso de conhecimento dos códigos da universidade verificou-se que as 
estudantes passam por umas algumas dificuldades, as primeiras que dizem respeito aos 
aspectos burocráticos poderiam ser minimizados com um acolhimento das estudantes de 
modo a informa-las acerca do funcionamento da instituição, algo que poderia ser viabilizado 
por meio de um programa institucional de tutoria entre estudantes “veteranos” e “calouros”, 
favorecendo a socialização daqueles que chegam e minimizando o individualismo que 
caracteriza as relações, apontado por elas. As estudantes revelaram que sentem-se 
despreparadas para a vida acadêmica devido as defasagens acumuladas no percurso escolar, 
além disso, as diferenças em relação ao horário das aulas e volume de leituras. 
 Para tanto, é basilar a constituição de formas de colaboração/quilombismo (como bem 
ensinou Abdias do Nascimento) entre a comunidade que luta contra o racismo e aprender com 
as experiências que têm sido construídas. Nesse sentido, a Universidade da Integração 
Internacional da Lusofonia Afro-brasileira (UNILAB) já oferece estratégias tanto de 
acolhimento, quanto para inserção das questões raciais no currículo, por meio das “disciplinas 
de núcleo comum” a todos os cursos, favorecendo para que todas (os) tenham acesso aos 
conteúdos referentes a esta temática independente do curso e do compromisso/omissão 
docente. Atrelando também essas temáticas nos processos seletivos dos (as) candidatos (as) 
que pretendem compor a universidade. 
 Destarte, considera-se que a UFRB vem se consolidando, por meio das políticas 
afirmativas como uma instituição quantitativamente negra, que tem atentado para as 
demandas da sua clientela no que se refere as carências socioeconômicas, favorecendo até 
certo ponto a permanência material, mas que tem deixado a desejar no que se refere a 
institucionalização de políticas antirracismo que impactem diretamente no ensino, pesquisa e 
extensão. O que pode desencadear processos de epistemicídio, negação das identidades dos 
sujeitos que lhe constitui e de adoecimento, situação esta que precisa melhor ser estudada por 
profissionais da área. Portanto, constata-se a necessidade de maior articulação entre as 
políticas de permanência material (já em curso) com políticas de afiliação acadêmica, a fim de 
que a permanência simbólica possa se efetivar. Assim como os coletivos negros 
protagonizado pelos discentes vêm se constituindo como estratégia informal de acolhimento, 
mas há que se pensar em ações institucionais que favoreçam a totalidade das (os) estudantes e 
impulsionem o processo de afiliação, considerando as especificidades e demandas do novo 
público que tem acessado as universidades. 



  

 Nesse sentido, constata-se a necessidade de fortalecimento das ações afirmativas, para 
além das cotas, que possibilitem romper com o silenciamento sobre a população negra, 
enquanto forma de afirmação da sua visão acerca desta. Construir estratégias para que autoras 
negras (os) possam ser conhecidas (os) e lidas (os) na universidade, descolonizar as formas de 
ensinar e aprender, reconhecendo os sujeitos e seus conhecimentos para além da condição 
homogeneizante de “aluno”, por meio de pedagogias ou andragogias pensadas para/com os 
sujeitos da prática educativa, rompendo com técnicas seculares que não dão conta de circular 
os conhecimentos, apenas os mantém canonizados e estáveis. Por fim, como bem apontou 
Conceição Evaristo: “a nossa escrivivência não pode ser lida como histórias para ‘ninar os da 
casa grande’, e sim para incomodá-los em seus sonos injustos”. 
 
 
 
 Referências 
 
ADESKY, Jacques d’. Pluralismo étnico e multiculturalismo: racismos e anti-racismos no 
Brasil. – Rio de Janeiro: Pallas, 2009. 
 
BALDIN, Nelma; MUNHOZ, Elzira M. B. Snowball (bola de neve): uma técnica 
metodológica para pesquisa em educação ambiental comunitária. In: X Congresso Nacional 
de Educação. PUCPR: Curitiba, Anais. 07 a 10 de novembro de 2011. 
 
BARROS, Ronaldo Crispim Sena. Coleção estudos afirmativos, 4: políticas afirmativas no 
ensino superior: a experiência da UFRB. Organização André Lázaro e Laura Tavares. – Rio 
de Janeiro: FLACSO, GEA; UERJ, LPP, 2013. 
 
CONCEIÇÃO, Caliane C.S. da. Juventudes rurais e a interiorização do ensino superior. In: I 
Encontro Internacional de Cultura, Linguagens e Tecnologias do Recôncavo – Anais – ISSN 
2595-0517, Santo Amaro/BA 22 a 24 de março de 2017. 
 
COULON, Alain. A condição de estudante: a entrada na vida universitária. Salvador: 
editora da universidade federal da bahia (edufba), 2008. 
 
FIGUEIREDO. Ângela. Descolonização do Conhecimento no Século XXI. In: SANTIAGO, 
Ana Rita. [et al.] org. Descolonização do conhecimento no contexto afro-brasileiro. – Cruz 
das Almas/BA: UFRB, 2017. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 
 
GOMES, Nilma Lino. Educação, raça e gênero: relações imersas na alteridade. In: cadernos 
Pagu (6-7) pp.67-82. Recebido para publicação em setembro de 1996. Este artigo foi 
apresentado no GT “Gênero e Raça”, XX Reunião Brasileira de Antropologia e I Conferência: 
Relações Étnicas e Raciais na América Latina e Caribe, em abril de 1996. 
 
LOPES, Fernanda. WERNECK, Jurema. Saúde Da conceituação às políticas públicas de 
direito. In: WERNECK, Jurema Pinto (org.): Mulheres negras: um olhar sobre as lutas 
sociais e as políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: CRIOLA, 2009. 
 
MARTINS, Gilberto de Andrade. Estudo de Caso: uma estratégia de pesquisa. – 2. Ed. – São 
Paulo: Atlas, 2008. 



  

 
NASCIMENTO, Abdias. O quilombismo – documento de uma militância pan-africanista. 
Petrópolis, Vozes: 2002.  
 
OLIVEIRA, Luiz Paulo Jesus de. Filhos da precarização social do trabalho no Brasil: um 
estudo de caso sobre a juventude trabalhadora nos anos 2000. – Salvador, 2013. 
OLIVEIRA, Ana Maria Silva. A inclusão acadêmica de mulheres pretas na Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia. In: SANTIAGO, Ana Rita [et al] (org.). Tranças e redes: 
tessituras sobre África e Brasil. – Cruz das Almsa/Ba: UFRB, 2014. 
 
PAIS, José Machado. A Juventude como Fase de Vida: dos ritos de passagem aos ritos de 
impasse. Saude soc. [online]. vol.18, n.3, pp.371-381. ISSN 0104-1290, 2009. 
 
REIS, Dyane Brito. Acesso e Permanência de Negros (as) no Ensino Superior: o caso da 
UFBA. In: LOPES Maria Auxiliadora. Braga, Maria Lúcia de Santana [org]. Acesso e 
Permanência da população negra no ensino superior. – Brasília: Ministério da Educação, 
Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade: Unesco, 2007. 
 
REIS, D. B.; TENÓRIO, R. M. Políticas públicas de acesso e permanência da população 
negra no ensino superior – um debate em curso. Anais do Encontro da ANPAE, 2009. 
Disponível em: www.anpae.org.br/congressos_antigos/simposio2009/83.pdf. Acesso em 10 
out.2017 
 
SANTIAGO, Ana Rita. Intelectuais Negras: Entre a Invisibilidade e a Resistência. In: 
SANTIAGO, Ana Rita. [et al.] org. Descolonização do conhecimento no contexto afro-
brasileiro. – Cruz das Almas/BA: UFRB, 2017. 
 
SANTOS, José Raimundo J. As Estratégias de Estar e Permanecer da Juventude Negra na 
Universidade: representações e percepções dos (as) estudantes da Ufal. In: LOPES Maria 
Auxiliadora. Braga, Maria Lúcia de Santana [org]. Acesso e Permanência da população 
negra no ensino superior. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação 
Continuada, Alfabetização e Diversidade: Unesco, 2007. 
 
ZANETTI, Julia. SACRAMENTO, Mônica. Jovens negras: ressignificando pertencimentos, 
construindo práticas. In: WERNECK, Jurema Pinto (org.): Mulheres negras: um olhar 
sobre as lutas sociais e as políticas públicas no Brasil. Rio de Janeiro: CRIOLA, 2009. 
 



  

CAPÍTULO 10 

EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS: Impasses metodológicos em um 
curso profissionalizante de cozinha em um instituto federal. 
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Introdução 
 

O presente estudo visa apresentar os impasses metodológicos concernentes às aulas 
práticas enfrentados pelos discentes do Curso Técnico de Nível Médio em Cozinha Integrado 
ao Ensino Médio na modalidade Jovens e Adultos – PROEJA, ofertado pelo Instituto Federal 
de Educação, Ciência e Tecnologia, e no que tange a oferta de estágio e emprego.   

O referido curso teve a sua Portaria de número 44 aprovada em 18 de setembro de 
2015, sendo regulamentado o seu funcionamento. O Projeto Pedagógico do Curso (PPC) 
apresenta objetivos para o funcionamento do mesmo, no entanto, a começar pela própria 
Instituição, deve haver uma maior clareza nas alíneas que informam sobre a composição do 
curso, desde o regimento dos objetivos até o seu cumprimento, uma vez que, não parece 
suficiente para os discentes as questões referentes à conclusão do curso bem como a 
responsabilidade para com o estágio técnico dos mesmos. Ou seja, aquele que deixará de ser 
discente, como egresso da referida Instituição, de que forma fará para tornar-se profissional 
do campo alimentício-gastronômico, sem a prática laboratorial e sem o local para estágio?  

Assim, a construção desse estudo se dá, sobretudo, pela necessidade de identificar 
lacunas em torno de um curso precursor em PROEJA na região. O intuito de indagar sujeitos 
ligados ao curso – discentes e docentes – é para notar os pontos positivos e negativos na 
construção deste que é um curso recém-implantado, e para que ao formar a primeira turma 
neste ano corrente possa ter esse feedback para reparação do PPC.  

Para tanto, foi aplicado um questionário ao coordenador geral do curso e o 
coordenador de estágio que explicaram situações que o curso atravessa, bem como a 
metodologia de ensino; como o curso acontece; o que a parte técnica - profissional contempla; 
e o que há de proveitoso para os discentes ao fazer um curso profissionalizante integrado ao 
ensino médio na modalidade de jovens e adultos. 

Não obstante, nem menos importante são também as narrativas dos discentes que 
demonstram o que acontece efetivamente e o que destoa dos objetivos propostos pelo PPC.  

 
 

Pensando os limites da Educação de Jovens e Adultos no Brasil. 
 
 
 Na atual conjuntura brasileira, a educação é tripé essencial para as bases de formação 
humana, social, cultural e política nacional. Paulo Freire em sua obra intitulada "Educação 
como prática da liberdade" apresentou o método de alfabetização para Jovens e Adultos, que 
em pouco tempo pretendia expandir, no entanto, com a deflagração do golpe e a instituição da 
ditadura militar em Abril de 1964, Freire foi exilado, e o seu projeto vetado. Observando a 
estrutura do livro foi possível notar, sobretudo que no quarto capítulo houve uma dedicação 
maior para explicar suas ideias acerca da criação de métodos para alfabetização de adultos. 

Moacir Gadotti (2014) por sua vez, alicerça-se nos fundamentos de Freire para 
elucidar a atual Educação de Jovens e Adultos, de forma a demonstrar que a instauração/ 
instituição da mesma fora de fato uma "semente plantada" por Freire. 
Em "Por uma Política Nacional de Educação Popular de Jovens e Adultos" Gadotti expressa 
que a retomada pelos projetos de ação educativa, cultural, social e política necessitava ser 
retomada, realizando o sonho de Paulo Freire de uma efetiva Política Nacional de Educação 
popular para Jovens e Adultos. 

Gadotti então explicita: 
 

 "Mas a questão não é apenas a de um crescimento econômico. Estamos diante de 
uma questão de direito. Uma urgente questão de direito à Educação que não deve 
terminar na chamada “idade certa”, mas que deveria estender-se até longos anos na 



  

vida de cada pessoa. Toda idade é certa para aprender. E, portanto, não basta investir 
só na infância." (Gadotti, 2014, p.7) 

 
Assim, Maria da Conceição Marques trata da importância da Educação de Jovens e 

Adultos como modalidade de ensino, e em seu artigo ela expressa:  
 

Refletir sobre a modalidade de ensino para jovens e adultos, enquanto política 
educacional, é uma necessidade urgente diante de um número expressivo de pessoas 
nessa faixa etária que ainda não completaram o ciclo da educação básica; ou porque 
não conseguiram acompanhar a série combinada com a idade; já que isso contraria o 
discurso de uma educação pública de qualidade e que todos tenham acesso. 
(MARQUES, 2015, p.25)  

 
O pensamento de Marques 2015 está em conformidade com o que diz o Ministério da 

Educação. Segundo o MEC, a Educação de Jovens e Adultos (EJA) é uma modalidade de 
ensino público gratuito que tem por objetivo desenvolver a educação básica nos seguimentos 
fundamental e médio, sem perder a qualidade do ensino.  

Assim, entendemos que esta modalidade é destinada à pessoas que desejam estudar, 
mas, encontram-se em distorção idade x série ou mesmo não possuem a idade escolar. Ao 
tempo em que necessitam ser inseridos, ou recolocados no mercado de trabalho com nível 
escolar e profissional que se enquadrem às exigências do mesmo.  
Dessa maneira, a EJA recebe discentes que geralmente são trabalhadores (as) que encontram-
se impossibilitados de acompanhar o estudo no tempo regulamentar, comumente também 
ofertado nos turnos diurno, por isso em grande maioria a oferta da EJA se dá no turno 
noturno.  
 No limiar das discussões acerca da Educação Brasileira, torna-se cada vez mais 
questionável as formas e modalidades de ensino que estão sendo ofertadas, sobretudo as 
discussões sobre currículo, que expressam com clareza a grande dicotomia entre a expectativa 
e a realidade da aplicabilidade de tais modalidades. 

No que tange aos currículos para a modalidade de jovens e adultos, vale salientar as 
concepções que o circundam e a organização curricular da Educação Básica que trazem 
abordagens sobre os conhecimentos escolares, procedimentos e relações sociais, que tem 
conformidade tanto com o que se ensina, quanto com o que se aprende. Trata-se das 
transformações que se intencionam para discentes acerca dos valores e identidades que se 
pretende construir. Em suma, compreende-se que o Currículo é o conjunto de esforços 
pedagógicos com intenções educativas.  

     É válido ressaltar que o presente estudo não pretende tratar de teorias do currículo, 
busco entender a articulação dos conceitos, uma vez que a palavra currículo aparece aqui na 
perspectiva de abordar o que é priorizado enquanto componente na EJA, pois, discutir o 
Currículo neste aspecto é trazer à luz debates acerca não apenas dos conhecimentos escolares, 
mas também sobre os procedimentos e relações sociais, reafirmando assim, o processo de 
ensino-aprendizagem. 

      Para delimitar o campo de execução deste estudo, foi escolhido o Curso de Cozinha do 
Instituto por melhor atender as especificidades intencionadas, ou seja, por tratar de um Curso 
Profissionalizante na modalidade Jovens e Adultos (PROEJA), abarcando assim, discentes 
das três séries que o curso contempla, bem como os docentes, e coordenadores do curso e de 
estágio. 

       Com o início desta análise, a partir de um questionário direcionado a discentes, 
docentes e coordenadores, foi possível identificar situações que indicam problemas estruturais 
no curso. Assim, é perceptível que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem o objetivo de 
receber um público que por diversas trajetórias não conseguiram concluir a educação básica. 
Para tanto, as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Básica (DCNEB) apresenta um 



  

parecer relativo à duração dos cursos, da idade mínima de acesso, idade mínima para 
certificação dos exames de EJA, bem como a modalidade de Educação a Distância. 
 Dessa maneira, o texto das DCN’s EB destaca a importância de situar a EJA no 
contexto do direito a educação, segundo o Art. 5º da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) “O 
acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo, podendo qualquer cidadão 
[...] exigi-lo” (LDB – Lei Federal nº 9.394/96). 
 
 
Permanência e evasão como sintomas 
 
 
 Sabe-se, no entanto, que a Educação de Jovens e Adultos (EJA) tem como perfil em 
sua grande maioria uma população que não acessou o ensino regular e, possui indicadores de 
uma iminente evasão. Uma vez que, seja em qualquer seguimento da EJA a evasão é um dos 
principais fatores que tem chamado a atenção para solucionar estes impasses observados por 
coordenadores e diretores, pois tais implicações são identificadas como alguns dos motivos 
que afastam os discentes, além dos próprios empecilhos estruturais que a EJA sofre. 
 De acordo com as indagações acerca dos olhares sobre a estrutura e manutenção do 
curso, ao ser indagado sobre esse problema vejamos o que diz o coordenador Sujeito 
Masculino 1 (SM1): “Existe evasão sim. Se for comparar, por incrível que pareça a maior 
evasão foi justamente do noturno [...] Mas, para entender isso a gente precisaria de um estudo 
mais minucioso para entender por que eles estão evadindo, mas acontece. Ou talvez por não 
entender e não acompanhar a rotina do curso, apesar de ser um curso de apenas um horário, 
por que temos o integrado que é o dia inteiro, mas as vezes eles não conseguem acompanhar o 
ritmo.” 
 Neste aspecto, a fala do coordenador parece julgar que a oferta do turno noturno não 
implica a permanência do discente, ou ao menos não é fator determinante para o índice de 
evasão.   

E ainda a respeito do questionamento, ele completa: “Mas, é por isso que a gente tenta 
trabalhar da melhor forma possível, e com os professores também pra ter essa sensibilidade 
com os alunos. E aí fazer com que o aluno também consiga compreender, entender, 
desenvolver e permanecer na instituição. O tempo todo a gente está trabalhando para poder 
haver essa permanência. Houve desistência, há desistência, na verdade, mas a gente precisa 
entender o porquê, e melhorar a nossa metodologia de trabalho, a gente sabe que há situações 
que são inevitáveis, mas outras que a gente pode resolver.” 
  Reconhecendo essas intercorrências estruturais, o coordenador SM1 não descarta a 
necessidade de fazer observações mais precisas para tecer ideias interventivas que solucionem 
além desses, outros problemas.   
 E ainda, buscando relacionar se a evasão tem relação com o fato do turno ser ofertado 
no matutino, o coordenador SM1 responde: “Não vou dizer que não seja, mas muitos se 
matriculam e acabam encontrando um emprego, e saem porque precisam trabalhar, mas 
também podem ser outros problemas estruturais. Eu de fato não sei, mas esse também pode 
ser um fator.” 
 Neste ínterim, dentre as nuances do Curso Técnico em Cozinha Integrado ao Ensino 
Médio na Modalidade Jovens e Adultos – PROEJA do Instituto em questão, podemos 
destacar como problemas: a permanência e a evasão – como mencionado anteriormente – e 
dicotomicamente o estágio, pois deveria ser uma solução e, no entanto, aparece como um 
grande impasse na formação desses sujeitos. Para além da formação de ensino fundamental e 
médio, a EJA dispõe também da modalidade profissionalizante com curso médio integrado, o 
PROEJA. 



  

 
 
Expectativas discentes sobre a formação, qualificação e estrutura do curso  
  

Tomando como ponto de partida a questão da abordagem do livro didático e de outros 
recursos utilizados como complemento da aprendizagem, a exemplo de laboratórios para 
aulas práticas os sujeitos afirmaram que:  

“Não tenho aula de laboratório. Só ficamos na sala de aula, ano passado que a professora 
Érica trouxe umas facas, coisas assim, só para mostrar para a gente.” (SF1) 

“A nossa turma foi a primeira do Instituto e tivemos dificuldades no 1 e 2 ano, agora no 3 
ano estão com muitas promessas, que estamos aqui para ver o que vai ocorrer e o que vai 
acontecer. Espero que as próximas turmas, sejam bem melhor que a gente. E apareçam outros 
cursos também.” (SF2) 

“Apenas o professor de química que além do que passa na sala nos leva em laboratório. 
Usa pouco livro, sempre usa mais slide e apostila.” (SF3) 

O que percebe-se aqui nas afirmações dos sujeitos discentes, diante do Projeto Pedagógico 
do Curso, é que há uma dissonância entre as atividades teóricas e as práticas, pois o curso não 
tem oferecido até então, atividades necessárias para qualificar de fato um curso 
profissionalizante. Sem dúvida, essa questão já determina um dos grandes impasses sofridos 
pelo curso. 

Com as respostas dos discentes, é indispensável o retorno ao PPC que enfatiza em sua 
introdução a Lei de Segurança Alimentar 11.346 de 15 de setembro 2006 – Lei que cria o 
Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (SISAN), com vistas a assegurar o 
direito humano à alimentação adequada e dá outras providencias. –  demonstrando a 
importância do Curso de Cozinha no que concerne à área de Serviços de Alimentação seja na 
rede de serviços públicos ou na rede de serviços privados, habilitando o futuro profissional 
para o trabalho em postos de saúde, hospitais, presídios e cozinhas escolares, ou mesmo em 
lanchonetes, bares, hotéis, refeitórios diversos. E que para isso, é necessário que o Brasil 
invista na ciência e na tecnologia de alimentos estendendo obviamente esses investimentos na 
área da educação, contemplando de forma justa e competente à oferta e demanda.  

No que tange a garantia do direito dos jovens e adultos à educação básica, nota-se que a 
proposta pedagógica desta modalidade fundamenta-se no dever do Estado de, não somente 
ofertar, mas garantir a Educação Básica a pessoas jovens e adultas, isso significa considerar 
além das experiências, as formas de vida dos sujeitos que procuram se qualificar ao adentrar o 
espaço de formação profissional. 

E ainda quanto aos fatores que podem provocar desmotivação para continuar no curso os 
sujeitos afirmam: 

“A maior dificuldade é de chegar aqui. Mas, na sala de aula não tem nada de muito novo.” 
(SF1) 

“E por ser um curso integral é difícil para mim, porque faço um “bico” de gari pela 
prefeitura, e acordo às quatro da manhã para trabalhar, para depois ir em casa, resolver as 
coisas de casa, e então vir para o Instituto.” (SF3) 

 
Função social da EJA - Expectativa X Realidade 
 

 Segundo o artigo 205 da Constituição Federal, “a educação é direito de todos e dever 
do Estado [...]”, partindo desse princípio a EJA surge como um divisor de águas no processo 
de formação humana no âmbito intelectual, social, cultural daqueles que de alguma forma 
estiveram à margem, poderem alcançar seus objetivos e ideais por meio da educação formal.  



  

É importante salientar também, que por se tratar da educação popular, a EJA visa em sua 
grande maioria uma formação técnica, profissionalizante, como no caso do objeto de pesquisa 
em questão que trata do curso profissionalizante de cozinha na modalidade jovens e adultos, o 
PROEJA. 

É neste contexto que um dos sujeitos, responsável pela área de estágio, diz ser esses 
discentes os “desvalidos da sorte”, pessoas que não tiveram oportunidade de acesso ao ensino 
regular em idade compatível. E continua: “quem eram esses desvalidos”?...os negros, filhos 
de negros, população carente que saíam da escravidão e não tinham oportunidade.  
 

Sabe-se que, de acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação de Jovens e 
Adultos – EJA, fica estabelecida uma conduta de formação que visa superar o patamar 
educacional formal, a fim de atender o discente matriculado nesta modalidade em 
especificidades da sua rotina pessoal para que o mesmo possa conciliar os estudos com sua 
vida familiar e profissional. Ou seja, a EJA “pretende” cumprir com uma modalidade de 
ensino personalizada para grupos de discentes que não estão com idade e situação social 
compatíveis com o ensino regular. 

As Diretrizes da EJA dispõem de subsídios que “teoricamente” tornam o acesso e a 
estadia desses discentes matriculados na modalidade, numa caminhada educacional e 
profissional de igual qualidade à modalidade formal/regular, sem que o sujeito se veja 
obrigado a abandonar o trabalho que sustenta sua família em detrimento da frequência escolar 
no curso, e vice-versa. Assim, transpondo a realidade das Diretrizes da EJA para a 
modalidade Programa de Integração da Educação Profissional ao Ensino Médio na 
Modalidade Educação de Jovens e Adultos – PROEJA, e valendo-se da autonomia que a 
própria Diretriz sugere que cada instituição tenha e usufrua para quando necessário, quebrar 
paradigmas estruturais de ensino e adequar-se as especificidades dos grupos que pleiteiam a 
modalidade e para o próprio aprimoramento da instituição nas atividades curriculares. 

Nessa perspectiva podemos citar o que consta na LDBEN nº 9394/96, no artigo 37, 
como uma das finalidades que “asseguram” que esse acesso à educação deve ser ofertado aos 
discentes sem prejuízo à sua vida pessoal e atividade econômica. Deste modo, conforme 
inciso na Lei: “[...] a Educação de Jovens e Adultos será destinada àqueles que não tiveram 
acesso ou continuidade de estudos no Ensino Fundamental e Médio na idade própria”.  (Lei 
de Diretrizes e Bases Da Educação Nacional 9.394/1996) 

Em vista do que propõe tal lei, entendemos que existe sim uma função social a ser 
cumprida pela EJA, e essas intenções são plausíveis diante de uma realidade social que por 
vezes cerceia o indivíduo de galgar uma vida mais digna por meio da educação, não porque 
ela não seja ofertada, afinal é um direito constitucional, mas porque não a acessa por conta de 
dificuldades sociais principalmente de cunho econômico, quando este precisa trabalhar para 
manter-se e à sua família sem que possa escolher o estudo como parte natural do curso de sua 
vida, passando a enxergar isso como privilegio e não como um direito. 

Ora, esta Lei deveria em suma realizar as expectativas propostas por ela ao tempo em 
que se adequa às necessidades e peculiaridades da comunidade a qual a Instituição respaldada 
por ela está inserida, para que a finalidade de sua função social não fosse apenas cumprida na 
íntegra (por parte da instituição), mas aproveitada em sua totalidade pelos discentes. Porém, 
ainda que pela Lei, instituição e discentes estejam bem amparados, identificamos no caso do 
curso de cozinha do Instituto em questão, uma distorção de expectativa X realidade no 
cumprimento das diretrizes.  

Podemos observar que existe uma dualidade na dinâmica da oferta do curso que afeta 
diretamente a experiência dos discentes, obrigando-os assim a fazerem escolhas que 
justificam a permanência ou evasão no curso. Mesmo quando os responsáveis pela gestão do 
curso reconhecem tal fato e diz estar buscando identificar as causas desse evento. Ou seja, 



  

cada categoria em sua perspectiva sente os impactos negativos de tal dualidade, conforme 
demonstram por meio das respostas dadas às questões indagadas. 

“Muito empiricamente a gente acredita que sim, mas é um sim que precisa de estudos 
para que a gente possa entender que ‘sim’ é esse.” (SDO) 

“A gente tem um índice de evasão muito grande, a gente tem questões que ainda não 
estão muito claras para o Instituto...o Instituto foi criado em 2008 e se constitui como essa 
coisa enorme para dar conta de ensino técnico, ensino integrado, ensino superior e nas suas 
diversas modalidades, então isso está muito novo para a instituição.” (SGP2) 

“Os amigos da sala e alguns professores me motivam o tempo todo. E também uma 
nova formação, porque eu sempre sonhei em fazer odontologia, e agora pretendo começar por 
cozinha e ir conquistando as coisas que eu quero.” (SF1) 

“Sim. Eles passam para a gente que o estudo é conhecimento, é tudo. [...] Para mim, 
estudar aqui está sendo uma renovação, tudo de bom.” (SF2) 

“Não tenho motivação. Preciso pegar apenas o certificado e concluir o ensino médio 
para fazer o curso técnico de enfermagem.” (SF3)  

Quanto aos discentes, ainda que estejam frequentando o curso, é perceptível uma 
subjetividade na fala que explica o porquê da sua permanência, e que ao mesmo tempo não 
exclui a possibilidade da evasão em vista da dificuldade na assiduidade dessa frequência. Ou 
seja, permanecem sim, mas de forma muito custosa. 

Assim, uma vez que pela LDBEN, uma instituição ao ofertar a modalidade PROEJA, 
deve encontrar os meios de educar e formar profissionalmente os discentes de acordo com a 
situação social e cultural ao qual este está inserido. 

 
Laboratório e Estágio: Uma demanda a ser atendida. 
 

Ao contemplar no presente estudo um Curso Técnico integrado ao ensino médio, é 
indispensável salientar as demandas acerca do que se refere às práxis laboratoriais e a oferta 
de Estágio. Para tanto, faz-se necessário uma breve retomada ao ‘conteúdo’ do Projeto 
Pedagógico do Curso, o PPC, que apresenta explicitamente o que objetiva o curso: 

 
“Dentro desse cenário, no que se refere à área de Serviços de Alimentação, 

o setor tem crescido enormemente nos últimos anos. A alimentação fora do lar (food 
service) vem se destacando dentro desse setor, e é uma área bastante ampla, 
abrangendo mais oito sub-canais de distribuição, que podem ser divididos em dois 
grandes grupos.Primeiramente, a rede de serviços públicos que engloba os canais 
governamentais como postos de saúde, hospitais, presídios e merenda escolar. Estes 
se caracterizam por não perseguir lucro com a atividade de distribuição ou 
preparação de alimentos.Em seguida, a rede de serviços privados, que também 
podem ser classificadas em dois grupos, ou seja, aquelas nas quais seus lucros estão 
vinculados com a distribuição ou preparação dos alimentos, onde incluem-se as 
cadeias de fast food, delivery, quick service; lanchonetes, bares, hotéis, restaurantes 
comerciais e veending; Restaurantes de empresas, Refeições coletivas; Atacadistas, 
distribuidores e supermercados (embalagens industriais); Padarias, confeitarias, 
sorveterias e chocolaterias.” (Projeto Pedagógico de Curso – Instituto Federal de 
Educação Ciência e Tecnologia) 

 
Ao observar os objetivos do curso, nota-se um embate nas falas dos sujeitos, pois os 

discentes ao respostar os questionamentos demonstram não reconhecer similaridade entre a 
teoria justificada no projeto (PPC) e a prática cotidiana na Instituição. Bem como, não há 
conformidade também com a fala do Gestor Pedagógico responsável pelo setor de Estágio, 
quando o mesmo afirma que não é obrigação do Instituto designar locais de estágio para os 
discentes, pois, segundo ele, a consulta destes locais surge informalmente, para que então o 



  

Instituto possa liberar este discente para a prática, que cuja execução é obrigatória para a 
certificação técnica, ou seja, sem o estágio, o discente conclui apenas o ensino médio.  

Neste aspecto quando questionados acerca das aulas práticas em laboratório e estágio, 
as discentes revelam a insuficiência do pragmatismo do curso, e dentre as três destacadas, 
uma não está em fase de estágio (SF1), mas as outras duas estão, no entanto, dessas duas a 
(SF2) já possui prática, pois, já trabalhou na produção de alimentos em restaurantes, enquanto 
a (SF3) não possui experiência e acrescenta que não se sente preparada para o mercado de 
trabalho quando tornar-se egresso do curso. Assim, responderam: 

“Pretendo fazer sim (falando sobre estágio), porque é muito necessário, a gente tem 
que fazer na prática para mostrar o que a gente aprendeu. O que aprendi não é suficiente, não 
consigo fazer nada ainda. Eu entendo que a teoria é muito importante, mas passam a teoria e 
sem a prática a gente esquece. Como o exemplo do risoto, eu me lembro e sei fazer.” (SF1) 

“Em química tem as pesquisas para a gente saber quais produtos são inflamáveis, 
diferenciar o que é químico, e os produtos do dia-a-dia. Talvez a gente sabe que é químico, 
mas não sabe que a substancia é tão alta (nociva). E assim, como as outras matérias também, 
são tudo inovação pra gente, e muito conhecimento. O ensino daqui, não tem igual, os 
professores ensinam com saber e com conhecimento.[...] Estou pretendendo (Sobre estágio). 
No meu caso que já tenho prática, o Instituto não devia ter muita exigência [...].” (SF2) 

“Não temos dificuldades em sala porque os professores são maravilhosos. As 
dificuldades faladas antes são com relação à estrutura física, laboratório e prática. Os 
professores são amigos, são profissionais, são excelentes! [...] Só teve aula prática de massas, 
e de química, ensinou a fazer vela, creme para cabelos cacheados. Ensinou a separar gasolina 
do álcool. Também teve o curso de manteiga no ano passado (2017), ensinando fazer a partir 
da nata do leite puro. E a purificação e aromatização da manteiga. [...]. (Sobre estágio) Eu 
acho desnecessário, porque o padrão de estágio que querem (referindo-se ao Instituto), a gente 
não tem capacidade para fazer, e a cidade não tem nem padrão de qualidade. Para o instituto 
exigir ele tinha que dar, mas pelo que ensinou (prática) não pode exigir.” (SF3) 

Os depoimentos dos discentes demonstram com clareza as impressões e 
principalmente expectativas dos mesmos em relação ao estágio como ferramenta principal a 
habilitá-los na profissão. Apresentam um sentimento misto de expectativa e apatia quanto à 
importância da realização do estágio.  

 
 

PPC: Reparar para melhor aproveitá-lo 
 
No tocante das discussões teórico-metodológicas na atualidade, percebe-se as limitações 

em torno da oferta do ensino de jovens e adultos. Questionam-se acerca da formação docente 
para lidar com as especificidades das trajetórias as quais os discentes estão imersos, 
questionam-se também sobre os fatores que acarretam as limitações desse ensino, tais como: 
evasão, permanência e, recursos, e no que tange ao Proeja ainda demandas maiores como 
estágio e mercado de trabalho, assustam os olhares sobre os caminhos da Educação de Jovens 
e Adultos. 
 A autora Maria Amélia Giovanetti 2011 argumenta que sobre a EJA têm-se a falar 
mais do que a dimensão prática do fazer intervenção profissional, bem como das dimensões 
teóricas do pensar, do refletir sobre tais práticas, é preciso também dar atenção as práxis 
profissionais, deixando óbvia a intenção das mesmas. Para tanto a autora expressa que “o 
processo educativo propiciado pela intervenção profissional ganha um sentido” 
(GIOVANETTI, 2011, p.243) 



  

 Conforme Vera Mª Casério “Quando falamos em práxis, entendemos que seja toda 
atividade humana orientada pela consciência. Há uma visão de determinada realidade e, em 
função desta, a ação humana se desenvolve orientada por ela.” (CASÉRIO, 2003, p.17) 

 Em síntese, a justificativa deste artigo parte de uma observação pessoal que surgiu ao 
detectar algumas notórias disparidades acerca da dinâmica dos discentes do Curso Integrado 
de Cozinha, e que me provocou um olhar mais atento para o mesmo sobretudo no intuito de 
torna-lo objeto de estudo para compor este artigo. 

Desta maneira, este estudo objetiva demonstrar – de acordo com as teorias e práticas 
da EJA determinadas pelo PPC – relações entre os impasses metodológicos e estruturais da 
docência com as dificuldades sócio-econômicas enfrentadas pelos discentes, como possível 
fator que compromete o processo de ensino-aprendizagem para ambas as classes, dentro do 
curso integrado de cozinha do Instituto em questão. E apontar a partir das informações 
coletadas ao longo deste estudo, os dados que compõem este artigo e os indicadores de tais 
problemáticas. Bem como, compreender se houveram formas para que os docentes 
solucionassem problemas apresentados na troca ensino-aprendizagem, flexibilizando o 
processo com a finalidade de diminuir evasão por motivos pessoais, sócio-culturais e 
econômicos. Apontando assim, com os índices pesquisados as deficiências enfrentadas pelo 
curso, para que na oportunidade de mudança e melhoria das ações do PPC possam ser 
sinalizadas e contribua para aprimoramento dos objetivos de avanço do supracitado curso no 
referido Instituto Federal. 
        Entende-se que o meio social influencia amplamente nas trajetórias dos indivíduos, 
sendo um discente fruto de sua realidade. Suas perspectivas partem de um olhar interno do 
que se é, de onde está, implicando muitas vezes no avanço e progressão social dos mesmos. 
     Assim, Giovanetti 2011 conclui que: 

 
Os alunos da EJA, ao vivenciarem, pelo viés da exclusão social, o agravamentos das 
formas de segregação – cultural, espacial, étnica, bem como das desigualdades 
econômicas – , experimentam, a cada dia, o abalo de seu sentimento de 
pertencimento social, o bloqueio de perspectivas de futuro social. (GIOVANETTI, 
2011, p.245) 

      E completa: 
A proposta educacional subjacente à educação popular foca esse conflito ao 
conceber a educação como processo voltado para o resgate da “humanidade 
roubada” (GIOVANETTI apud FREIRE, 2011) 

 
Nesta perspectiva, os destaques supracitados demonstram que as disparidades e obstáculos 

encontrados no ensino de jovens e adultos já chamam a atenção para a necessidade de propor 
sugestões para resolução de tais problemáticas. 

 
Conclusão 
 

Sabemos que o curso oferecido pelo Instituto, embora apresente alguns problemas 
estruturais, ainda assim supera tais impasses e segue o objetivo de formar os discentes em 
profissionais. Porém, dois desses impasses não podem ser ignorados, pois são etapas 
importantes que não devem ser saltadas, uma vez que supõe-se que as aulas práticas de 
laboratório são pré-requisito para o estágio e ambas certificam a aptidão/capacidade do 
indivíduo para determinada função. 

Os problemas detectados não se findam com a reparação do PPC. Fato!  
Mas repará-lo pode sim encerrar um ciclo de divergências teórico-metodológicas 

desnecessárias ao nível do referido Instituto, que como precursor em PROEJA na região, 
necessita obedecer e manter um padrão de ensino nesta modalidade, visto que a Lei se 
apresenta como baluarte seguro para solução dos impasses destacados neste artigo, como 



  

premissa que sustenta, subsidia e assegura a iniciativa dessa ação. É preciso fazer uso da Lei 
em sua plena determinação, como direito do cidadão e como dever da instituição respaldada 
por ela, para resolver estes e problemas de outra natureza, aliado, claro, a olhares sensíveis a 
emergência dessas demandas e passiveis de bom senso. 

 A metodologia de trabalho aplicada neste estudo foi um questionário direcionado às 
partes que protagonizam o curso oferecido pelo Instituto em questão – discentes, docentes e 
coordenadores – para alcançar informações que intencionam identificar problemas estruturais 
que são vivenciados no cotidiano da instituição, e colaborar positivamente para as dinâmicas e 
melhorias curriculares do mesmo. 

Fazer notar esses problemas não significa menosprezar o que já foi feito e conquistado 
pela instituição e sua coordenação. Ao contrário! É buscando identificar essas lacunas 
estruturais, que aumenta-se o respaldo do Instituto, uma vez que por meio desse feedback e 
retorno crítico construtivo de quem se beneficia do Instituto do ponto de vista intelectual, 
educacional e social, que se pode reparar o PPC de forma significativa tanto para o curso em 
questão, quanto para os futuros cursos e suas respectivas turmas. Pois são eles, os discentes, 
que melhor pode informar sobre o que precisa ser revisto e aperfeiçoado na instituição e na 
sua equipe, para melhor receber e formar cidadãos profissionais. 

Compreender que a gênese social do indivíduo influencia e também revela o seu 
potencial de acesso à educação é muito importante, considerando, claro, que isso nem sempre 
determinará o grau de interesse e acesso, mas pode trazer dados que informam com precisão 
muitas vezes, o que é necessário para a equipe pedagógica da instituição que vai receber esse 
indivíduo não deixar a desejar sobre a responsabilidade social que a instituição tem com a 
comunidade a qual está inserida, atendendo às peculiaridades e necessidades dela. O que 
denota ir para além da sua função principal de educar e formar intelectualmente um indivíduo. 
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CAPÍTULO 11 
 
PRODUÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO QUE CONTEMPLE A 
CULTURA AFRO-BRASILEIRA E A HISTÓRIA DA ÁFRICA: Análise a 
partir das dissertações e produtos do Mestrado Profissional em História da 
África, da Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB. 
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Introdução 

 
Este trabalho é resultado das inquietações surgidas a partir do diálogo com docentes e 

colegas no Programa de Pós Graduação em História, Cultura Afro-brasileira e Indígena, 
IFBAIANO/Campus Governador Mangabeira, acerca da Lei 10.639/03 que estabelecia as 
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, para constar no currículo oficial da rede de ensino a 
temática História e Cultura Afro-Brasileira, que posteriormente foi alterada pela Lei 
11.645/2008 que incluiu a temática a cultura dos povos indígenas.  

Observando e compartilhando as experiências educacionais as quais estamos inseridos, 
refletimos a respeito dos aspectos objetivados na Lei 11.645/08 e constatamos a necessidade 
de aprimorar e explorar a aplicabilidade da mesma como forma de atenuar o distanciamento 
ainda em curso de temáticas que possibilitem as prerrogativas descritas em regulamento. 

Assim, instrumentalizar os profissionais para um aprendizado que radique as 
disparidades históricas e socialmente construídas na educação brasileira acerca da história da 
África, dos africanos e dos povos afro-brasileiros nos trará significativos resultados.   

Após mais de dez anos de promulgada a primeira alteração Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional (LDB), infelizmente, ainda não vislumbramos o pleno exercício da 
mesma nas escolas, tampouco em espaços não formais de educação, permitindo assim o 
continuísmo de um currículo eurocêntrico, abalizado na superioridade de uma cultura em 
detrimento das demais, de um povo sobre o outro, que também teriam direitos e tratamentos 
superiores e inferiores, mantendo sempre uma divisão maniqueísta e preconceituosa. 
(GOMES, 2005)  

No Brasil, durante muito tempo, permaneceu, e ainda não permanece, a ideia de que 
vivemos uma democracia racial. Entretanto, sabemos que essa democracia não ocorre e uma 
das principais pautas do movimento negro é a desconstrução deste mito. Acredito que, a 
escola deve ser o espaço onde devemos implementar esta mudança, contribuindo para a 
formação de uma identidade positiva com a adoção de práticas baseadas no respeito à 
diversidade que contribuam para a superação do racismo, lembrando sempre que “toda e 
qualquer forma de racismo é perversa e qualquer conjunto de ideias e práticas que considere 
um grupo racial como superior e outro como inferior deve ser combatido.” ( MUNANGA; 
GOMES, 2016). 

A escola é o reflexo da nossa sociedade e neste espaço repleto de diferenças, sobrevêm 
nas relações cotidianas inúmeras práticas preconceituosas, discriminatórias e racistas entre 
seus membros, não só entre os alunos.  Sendo assim, precisamos “construir” uma escola que 
lute contra o racismo, possibilitando a construção de relações étnicas raciais profícuas. Essa 
construção, uma “escola cidadã”, para todos, perpassa o trabalho com as temáticas da história 
e cultura afro-brasileira e indígena.  

Conhecer a história da África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a 
contribuição dos negros e negras na formação da nossa sociedade é essencial para a 
construção da identidade dos brasileiros e das brasileiras, e ainda de maior importância para 
os afro-brasileiros, pois possibilita a formação de uma identidade étnico-racial positiva, que 
deve também perpassar pela,  

 
Geografia do corpo, que é a sede de todas as identidades: intelectual, espiritual, 
estética e moral. Esse corpo negro, com seus atributos morfológicos como o cabelo 
crespo, os lábios grossos e o nariz achatado, tem de ser aceito e assumido com 
orgulho. É necessário conhecer o que foi feito dele na história da humanidade, para 
que se possa entender a persistência do racismo nas instituições, na cultura, na 
educação e nas relações cotidianas (MUNANGA, 2013). 
 



  

Sendo assim, neste trabalho, analisamos os produtos do Mestrado Profissional em 
História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB que colaboram para a 
valorização, reconhecimento e visibilidade da história dos africanos e afro-brasileiros. 
Trabalhos de conclusão que versam sobre a aplicabilidade de Lei 11.645, a formação 
continuada dos professores, produção de materiais didáticos ou sugestões metodológicas que 
contribuam para uma educação das relações étnico-raciais em prol de ações afirmativas. 

Objetivamos discutir a importância da introdução de temáticas relativas à história e 
cultura afro-brasileira nas salas de aula, através da análise dos trabalhos de conclusão do 
Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB, 
evidenciando as possibilidades de desenvolvimento desta temática nas escolas, bem como 
demonstrar as possibilidades de produção de materiais didáticos que abordem a história da 
África e da Cultura Afro-Brasileira.  

Dentre uma série de trabalhos disponibilizados no site do programa, selecionamos três 
para discutir: Avaliação da Execução do Programa Uniafro na Universidade Federal do 
Recôncavo, defendida em 2016; História da África nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental: 
Os Adinkra, defendida em 2016 e Diálogos Pedagógicos com Professoras (es) da Educação 
Infantil. Subsídios metodológicos para o uso da contação de histórias como mecanismo 
auxiliar na (re)significação da identidade étnico-racial. Dos autores Danilo Fé Silva, Eliane 
Fátima Boa Morte do Carmo, e Rogério Santos Souza, respectivamente. 
  A relevância desta análise está na possibilidade de colaborar na divulgação destes 
trabalhos, bem como demostrar que os produtos frutos da conclusão da pós-graduação 
oferecem condições reais para a materialização nos espaços das salas de aula desde a 
Educação Infantil ao Ensino Superior, em espaços formais ou não de educação, a aplicação 
das temáticas afro-brasileiras e história da África ao currículo escolar, colaborando para a 
efetiva aplicação da Lei 11.645/08, seja na construção de materiais didáticos ou na 
capacitação de docentes.  

 
A obrigatoriedade do estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena  
 

A promulgação da Lei 10.639/03 e, mais tarde, a 11.645/08, ocorreram depois de 
muita luta do Movimento Negro Brasileiro que desde as primeiras décadas do século XX, 
acreditava que a porta de entrada da população negra na sociedade moderna seria a escola. 
Contudo, não podemos dizer que a luta acabou, pois, mesmo após dez anos de sancionada, 
ainda não vemos a sua efetiva aplicação, como afirma Abdias Nascimento (2012), “tenho que 
elevar a minha voz para dizer que esta lei ainda não está sendo cumprida, ou tem a sua 
implementação dificultada”. 

No entanto afirmamos que muita coisa mudou e estamos caminhando, ainda que em 
passos lentos, para, de fato, vermos uma escola preparada para atender a nossa diversidade 
étnico-racial. 

Danilo Fé Silva, em seu Relatório Técnico-Científico que analisa a execução do 
Programa Uniafro Curso de Especialização em História da África, da Cultura Negra e do 
Negro no Brasil pelo Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UFRB, traz uma importante 
reflexão acerca do caminho já percorrido na luta pela promulgação da lei, bem como sua 
aplicabilidade tendo como base o programa Uniafro (SILVA, 2016).  

Danilo Silva divide o trabalho em três partes: na primeira analisa os fundamentos do 
Programa Uniafro; depois, o perfil dos profissionais formados pelo curso; e finaliza com uma 
análise das práticas docentes em relação à implementação das leis 10.639/03 e 11.645/08.   

O autor inicia sua reflexão enfatizando que somos um país racista e que negar esta 
realidade só colabora para permanência das desigualdades e que precisamos dá sempre um 
passo à frente para superá-las. Afirma, ainda, que, se desejamos solidificar nosso regime 



  

democrático devemos nos engajar na promoção da igualdade racial, a nossa Carta Magna 
apresenta a pluralidade e defende a livre manifestação de todos os grupos étnicos e culturais, 
não cabendo nenhuma forma de racismo. 

A caminhada para o fim da escravidão foi longa, gradual e contou com a participação 
ativa dos sujeitos escravizados, dos libertos e homens livres. Os negros lutaram pela liberdade 
de várias formas, nas fugas das fazendas, na formação de quilombos, participando do 
movimento abolicionista e de inúmeras outras formas. Contudo, a abolição da escravatura no 
Brasil, ocorrida há 130 anos, não foi acompanhada de nenhuma política de inclusão social da 
população negra, apesar de ser uma reivindicação dos abolicionistas.  

Indivíduos até aquele momento submetidos a trabalhos forçados, sem acesso à escola 
formal, à terra ou à moradia foram abandonados à própria sorte. Nenhum ato que contribuísse 
para inserção da população negra na estrutura social foi realizado. Como nos diz Fraga,  

 
A abolição foi feita no Brasil sem garantir nenhuma política de reparação ou de 
inclusão social dos ex-escravos que complementasse a lei de 13 de maio. Os 
exescravos tiveram que lutar cotidianamente para fazer valer a lei, defendendo a 
liberdade de circular, de morar onde quisessem, de cultuar livremente seus santos e 
deuses africanos, de ter acesso à educação formal e de ter os mesmos direitos de 
cidadania de que gozavam os demais setores da sociedade. (FRAGA FILHO, 2009) 
 

Daí em diante, a população negra vem lutando incansavelmente por seus direitos e por 
políticas públicas de reparação social. Danilo Silva ressalta, em seu relatório que, desde o 
restabelecimento da ordem democrática no Brasil em 1988 uma série de políticas públicas em 
favor da promoção racial foram implementadas no Brasil, fruto das reivindicações do 
movimento negro que também concentrou esforços para desconstruir o mito da democracia 
racial. Destacamos a criação da Fundação Palmares (1988), da Secretaria Especial de 
Promoção das Políticas de Igualdade Racial (2003) e no campo educacional especificamente a 
Lei das Cotas (12.711/12) que garante a presença de estudantes negros nas universidades 
públicas. (SILVA, 2016) 

A luta pela educação foi um dos objetivos primordiais do Movimento Negro. Silva 
ressalva que o movimento também observou que além da busca para que o Estado cumprisse 
seu dever com a democratização do acesso à educação formal para a população negra, que 
também deveria compreender a importância da escola para sua ascensão, assim gradualmente, 
da alfabetização, reivindicação inicial, o ensino superior na década de 1990 é o alvo, o lugar 
da população negra era também na universidade.  

Neste contexto, aos poucos a população negra adentrava as portas do ensino superior, 
fomentando a busca incessante por uma sociedade racialmente democrática. Surgindo assim 
os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros nas IES. Em 2003, mais uma vitória do movimento 
negro, a Lei 10.639/03 que tornou obrigatório o ensino da história e da cultura afro-brasileira 
no currículo da Educação Básica, sendo substituída posteriormente pela Lei 11.645/08 
estabelecendo diretrizes e bases da educação nacional, para incluir no currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. 

Infelizmente, ainda não vislumbramos o pleno exercício da Lei 11.645/08 nas escolas, 
tampouco em espaços não formais de educação, que possivelmente, é também uma das causas 
do continuísmo da discriminação e exclusão ainda vivenciada pelos negros e índios no país. O 
Artigo 26 da LDB, no parágrafo 2°, determina que os conteúdos referentes à História e 
Cultura afro-brasileira e dos povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo 
escolar, em especial nas áreas de educação artística, de literatura e história brasileira. (Lei nº 
9.394/96 - Redação dada pela Lei nº 11.645, de 2008).  

Porém, muitos professores, de variadas disciplinas, entendem que tal determinação se 
refere apenas à matéria História ou a área das Ciências Humanas, deixando de inserir no seu 



  

planejamento conteúdos que contemplem os diversos aspectos da história e da cultura que 
caracterizam a formação da população brasileira. 

As Orientações e Ações para Educação das Relações Étnico-Raciais Brasília: SECAD, 
2006, trata de como trabalhar a temática étnico racial nas disciplinas Língua Portuguesa, 
História, Artes e Literatura e também na alfabetização, afirma que ao se trabalhar com o 
ensino de história e cultura africanas e afro-brasileiras,  

 
[...] deve-se buscar conhecer os espaços de tradição e de cultura afro-brasileira em 
suas diversas formas de preservação e manifestação: os tradicionais espaços 
religiosos como os terreiros, os congados, os batuques, folias de reis, maracatus, 
tambor de crioula, entre outros, que devem ser tomados como aspectos fundamentais 
para estabelecer vínculos com a ancestralidade, no que se refere a lugares de 
constituição de identidades da população negra. (BRASIL: SECAD, 2006.) 
 

Ressaltamos, ainda, que muitos profissionais da área das ciências humanas só 
trabalham a temática no período em que se comemora alguma data referente às populações 
negras e indígenas, como por exemplo, o “dia vinte de novembro (20 de novembro), dia 
Nacional da Consciência negra” 30, limitando e contribuindo ainda mais os estereótipos 
criados em torno da nossa diversidade étnica.  

Contudo, estamos caminhando para vermos a efetiva aplicabilidade da Lei 
11.645/2008 nas nossas escolas. Em seu relatório, Danilo Silva elenca uma série de mudanças 
e destaca que o programa Uniafro surgiu com o objetivo de apoiar a formação de professores 
para aplicação lei, ressaltando ainda que entre os anos de 2005 e 2006 foram mais de vinte 
editais que objetivavam fortalecer os NEABs31, bem como o apoio para as publicações de 
materiais didáticos que versassem sobre a temática.  

O empenho do Uniafro para aplicação da lei em nossas escolas também merece 
destaque, desde a capacitação de profissionais, bem como com a disponibilização de materiais 
didáticos para colocá-la em prática, “até o ano de 2008 foram promovidas 1.245 
Especializações, 1.470 Aperfeiçoamentos e Extensões e cerca de 90 títulos de publicações 
voltados para a lei” (SILVA,2016).  

O programa Uniafro da UFRB apresentava quatro dimensões de atuação; a oferta de 
um curso de especialização voltado para professores, publicação de material bibliográfico, 
organização de eventos científicos, e publicação de livros, todos referentes a temática, e ainda 
execução de trabalhos de campo. Assim, constatamos que o objetivo primordial seria a 
formação docente para a aplicação de lei.  
  E como fruto do esforço dos membros do Programa Uniafro foi implantado Mestrado 
Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas32 pela UFRB que está 
sediado no Centro de Artes, Humanidades e Letras na cidade de Cachoeira, Bahia. 
																																																													
30O dia 20 de novembro relembra a morte de Zumbi, um dos principais líderes do Quilombo do Palmares, que lutou pela 
libertação dos negros escravizados durante o período colonial no País. Esta data foi instituída como o dia Nacional da 
Consciência Negra pela Lei 10.639/03 e atualmente é considerada como uma das ações afirmativas de promoção da 
igualdade racial e uma referência para a população afrodescendente dedicada à reflexão sobre as consequências do 
racismo e sobre a inserção do negro na sociedade brasileira.   http://www.brasil.gov.br/cidadania-e-justica/2012. Acesso 
em 15/07/2018. 
31 Núcleos de Estudos Afro-Brasileiros.  
32 O Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas está sediado no Centro de 
Artes, Humanidades e Letras, da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB). A área de concentração 
deste Programa de Mestrado Profissional é História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas e abrange duas 
linhas de pesquisa que têm como elemento de unidade o projeto de Ensino de História delineado pelas Diretrizes 
operacionais relacionadas a Lei 11645. 2008 que torna obrigatório o ensino da História dos negros africanos, da 
diáspora negra e da História Indígena, nas escolas do ensino fundamental e médio, destina-se a ampliação e 
qualificação do corpo docente, produção de material didático, pesquisas especializadas e desenvolvimento de 
políticas públicas relacionadas a área. 



  

Destacamos a característica de ser um Mestrado Profissional e que possui uma reserva de 
60% das suas vagas para professores da rede pública de ensino.  

O Mestrado Profissional em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas 
possui duas linhas de pesquisa e recebe professores das mais variadas disciplinas; Arte, 
Biologia, Educação Física, Geografia, Línguas Estrangeiras, Libras, Química, História entre 
outras, o que contempla de fato o que nos diz a lei, que os conteúdos referentes à História e 
Cultura Afro-brasileira e Indígena sejam ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, 
em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira, mas a 
temática pode estabelecer um diálogo com todas as disciplinas do currículo escolar.  

Outro destaque do Programa de Mestrado da UFRB/Cachoeira é o alcance do mesmo 
que superou o Recôncavo Sul, onde a universidade está sediada. No levantamento feito por 
Silva constatou que noventa e duas (92) escolas e 22 cidades foram alcançadas, localizadas na 
cidade de Mutuípe, Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus, Amargosa, Milagres, Terra 
Nova, Salvador entre outras. Desse modo, concluímos que estes profissionais agem como 
multiplicadores do conhecimento adquirido acerca da História e Cultura Afro-brasileira e 
indígena e como aplicá-los em sala de aula.   

Em seu trabalho, Silva nos traz ainda muitas abordagens em relação aos professores 
atuantes na nossa rede de ensino, o acesso destes profissionais à internet, computadores, como 
os professores se autodeclaram em relação a cor da pele, religiosidade em sala de aula, enfim 
muitos aspectos interessantes que não caberiam nesta breve análise, mas recomendo a leitura.  

O mestrado possui um website na internet33 com informações sobre o programa, 
processo seletivo, estrutura acadêmica, eventos, onde disponibiliza também os trabalhos de 
conclusão de curso que se distribuem em dissertações, paradidáticos, relatórios técnico-
científicos, entre outros.  
 
A educação infantil e a construção da identidade étnico racial 
 

A lei 11.645/08 que alterou o artigo 26 da LDB determina que a temática da história e 
cultura afro-brasileira e indígena seja incluída nos estabelecimentos de Ensino Fundamental e 
de Ensino Médio, não havendo a obrigatoriedade para inserção do tema nos currículos da 
Educação Infantil. 

A Educação Infantil consta com a primeira etapa da Educação Básica pela LDB em 
1996, mas que só foi reconhecida em 2016, e tem como objetivo o desenvolvimento integral 
da criança até os seis anos de idade. 
  Sabemos que a escola, independente de qual segmento ela atue, é um reflexo da 
sociedade na qual vivemos. Desta forma, a diversidade étnica está presente em todas as salas 
de aula, bem como as ações discriminatórias. Assim, independente da idade, é importante 
construir nas crianças o respeito à diversidade e ainda propiciar que as crianças negras 
valorizem as suas características, tais como; cabelos crespos, lábios grossos, cor da pele e 
respeitem a sua imagem e construam uma identidade positiva de si.  

Rogério Souza, atento a seu cotidiano na sala de aula, em contato direto com as 
crianças, como professor da educação infantil percebeu a necessidade da construção da 
identidade ética nas séries iniciais, destacando a importância da educação e do processo 
formador nesta fase da escolarização.  

Neste contexto, o seu trabalho de conclusão de curso, Diálogos Pedagógicos com 
professoras(es) da Educação Infantil, objetivou auxiliar educadores e todas as pessoas 
envolvidas no processo de construção do saber na Educação Infantil na reflexão e 
(re)construção de práticas pedagógicas, por meio da contação de histórias, que atendam com 

																																																													
33 https://www.ufrb.edu.br/mphistoria.  



  

respeito, cuidado e responsabilidade a diversidade de indivíduos que formam nossa sociedade 
e, consequentemente, encontram-se presentes nos espaços escolares. 

Souza ponderou que, considerar a realidade das crianças é fator imprescindível para 
que possamos colaborar para a construção de uma imagem negra positiva e que muitas vezes 
o silenciamento dos professores acerca da discriminação racial sofrida pelos alunos no espaço 
escolar, é na maioria das ocasiões pela falta de habilidade de como se trabalhar um projeto 
pedagógico para a superação de tal problemática. (SOUZA, 2017) 

O autor, alerta ainda, para a escolha dos recursos didáticos, pois muitos destes 
materiais não corroboram para a formação de processos identitários positivos, sendo eivados 
de preconceitos, os quais retratam negros em posições inferiores ou estão dissociados do 
contexto da realidade vividas pelas crianças.  

Neste aspecto, como não recordar da polêmica em torno das obras de Monteiro 
Lobato, com as citações, imagens e estereótipos racistas em torno de Tia Nastácia34. Willian 
Vieira em artigo na Carta Capital, sobre a polêmica, declara que, racismo não pode mais ser 
velado: precisa ser exposto, discutido, debatido e o melhor momento para iniciarmos está 
discussão é na infância.  

Se as diferenças, as desigualdades, os preconceitos, a intolerância estão presentes no 
nosso cotidiano escolar desde as séries iniciais, estas discursões devem permear no nosso 
cotidiano na sala aula desde a Educação Infantil, para que busquemos uma realidade mais 
justa e igualitária para todos. Claro que a forma como tais temáticas serão abordadas para as 
crianças desta fase devem ser observadas e precisa ser adequada à faixa etária das crianças 
atendidas.  

Outro fator importante para o desenvolvimento destas temáticas na sala de aula é a 
prática docente, que deve oferecer uma educação cidadã para todos os alunos com uma 
mediação atenta para não colaborar, ainda que de forma “irrefletida”, para permanência de 
atitudes racistas e preconceituosas na sala de aula. Neste ínterim a formação inicial e 
formação continuada do professor tem papel essencial.   

Rogério Souza, com a sua experiência, desenvolvimento de projetos e pesquisas 
relacionadas à Educação Infantil reconhece como é importante, urgente e necessária, a 
obrigatoriedade da lei nas escolas da Educação Infantil, pois o “racismo e outras formas de 
discriminação fazem parte do espaço escolar já nesta fase e sugere a contação de histórias 
como forma de auxiliar a criança iniciar o processo de construção de sua identidade e desvelar 
realidades e cultura” (SOUZA, 2017). 

O autor nos apresenta o conto: O cabelo que dava volta ao mundo, produzido por 
professores e professoras da educação básica do Recôncavo, em uma oficina realizada no 
Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, bem 
como técnicas para a contação, desde a escolha da história, o ambiente e o contato a partir do 
olhar e da entonação a voz. 

Contudo, não deixa de alertar que as escolhas do professor é uma prática política e que 
perpassa os sentimentos de pertencimento e de responsabilidades, sendo imprescindível 
preparo, formação continuada do docente para romper as barreiras de trabalhar com a história 
e cultura afro-brasileira. E a responsabilidade deste aparelhamento é também das 
universidades públicas e privadas que se dedicam à formação de professores.  

Por fim, demonstra a importância da ludicidade na Educação infantil, sendo também 
por este motivo, a contação de história, “o momento em que acontece a magia por meio das 
palavras”, (SOUZA, 2017), uma ferramenta eficaz para adentrar o universo da criança 
produzindo reflexões e reformulações acerca da sua identidade étnico-racial, colaborando para 
o fortalecimento da autoestima. 
																																																													
34 Personagem da obra de Monteiro Lobato, interpretada pela atriz Jacira Sampaio na adaptação para a TV do 
Sítio do Pica-Pau Amarelo. Uma mulher negra que fazia o papel de cozinheira/quituteira na série.  



  

O trabalho de Rogério Souza possui uma visão experiente e sensível de quem vive o 
cotidiano do chão da sala de aula. Uma leitura agradável que traz ainda uma série de 
informações importantes sobre a Educação Infantil, a contação de histórias, a construção da 
identidade étnica-racial, entre outros, como a experiência com Bruno, um aluno surdo, que é 
mais um desafio dos inúmeros que encontramos nas nossas salas de aula. A leitura deste 
material é proveitosa para professores que atuam nesta fase escolar, bem como em outros 
períodos.  

 
 

O que eu sei sobre a África e os africanos? 
 

A visão que a grande maioria das pessoas tem da África é uma visão estereotipada que 
pouco ou nada tem a ver com o continente. Surpreender-nos-íamos com as respostas da 
questão acima, muitos ainda acreditam que na África impera apenas a miséria e a selvageria.  

 
Muito do que conhecemos da África chegam para nós pelos meios de comunicação 
de massa, trazem para nós imagens distorcidas do povo africano, [...] reduzem todo 
legado histórico e de sabedoria produzidos a milhares de anos por variados povos 
que lá habitam ou habitaram [...] enfocando sempre os aspectos negativos, como 
atraso, guerras “tribais”, selva, fome, calamidades naturais, doenças endêmicas e etc. 
(MUNANGA, GOMES, 2016) 
 

Essas visões estereotipadas do continente contribuem negativamente para a construção 
de uma identidade étnica, que também perpassa por uma história legítima da África. Para 
entendermos a nossa diversidade, é necessário conhecer os aspectos das matrizes culturais que 
contribuíram para nossa formação atual.  

Por essa razão, o livro de Eliane Boa Morte do Carmo, História da África nos Anos 
Iniciais do Ensino Fundamental: Os Adinkra, defendido em 2016, é de fundamental 
importância para iniciarmos a desconstrução da história ilegítima construída do Continente 
africano, que, até a véspera da era colonial moderna era vista de forma positiva. De acordo 
com Munanga; Gomes (2016), “após a Conferência de Berlim [...], as imagens 
tranquilizadoras começaram a sombrear [...] desapareceram as belezas naturais, dos 
territórios, as mulheres e crianças negras substituídas por miasmas e outros horrores para 
justificar a Missão Civilizadora”.  

Assim, parte desta visão estereotipada do continente africano foi imposta pelo 
colonizador. Carmo, alerta que precisamos nos despir destes preconceitos para conhecermos a 
África, berço da humanidade, e que as escolhas de materiais didáticos e textos para trabalhar 
com essa temática devem ser extremamente cuidadosa para não reforçar os preconceitos já 
existentes, e que nosso grande desafio é ser produtor deste conhecimento, não apenas 
consumidor. (CARMO, 2016). 

O trabalho é dedicado ao ciclo de Alfabetização35 (1º ao 3º ano do ensino 
fundamental). A autora propõe atividades no currículo escolar que introduza o conteúdo de 
História da África e dos africanos, temas que não apareçam estanque ou apenas anexo de 
temas ditos “mais importantes”, para ela;  

 
a educação no seu sentido mais amplo compreende as próprias relações do cotidiano, 
extrapola os muros da escola e os espaços da sala de aula. Isto também se reflete na 

																																																													
35Este ciclo tem como objetivo assegurar a alfabetização na perspectiva do letramento até os 8 (oito) anos, através de um 
processo lúdico, alterando positivamente os espaços formativos, dando ênfase às potencialidades de cada criança, a seu 
ritmo de aprendizagem, estimulando o imaginário e ampliando os horizontes sócio culturais. Dos nove anos obrigatórios, 
o parecer do Conselho Nacional de Educação (nº 04 de 10/07/2008) institui os três primeiros anos voltados à 
alfabetização e letramento.  



  

escolha do material didático, na sequência dos conteúdos ministrados e na forma 
como os mesmos são expostos e trabalhados, ou seja, no currículo. (CARMO, 
2016).  
 

Neste contexto, a autora aborda as Leis 10.639/03 e 11.645/08, fazendo reflexões 
sobre o continente africano, a África Ocidental e o povo Akan36, nos apresenta os símbolos 
Adinkra, bem como sugere atividades para serem desenvolvidas, baseadas nestes emblemas.  
Em todas as atividades propostas no livro, Carmo destaca o conteúdo que pode ser trabalhado, 
as disciplinas contempladas, bem como os direitos de aprendizagem utilizados ou 
desenvolvidos com as atividades.  

O objetivo do trabalho é despertar inquietações de busca e conhecimento sobre a 
África e ainda fornecer orientações didáticas para a implementação do ensino da história da 
África e dos africanos, para alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental. Destaca ainda, 
que o tema que envolve a história da África e dos africanos é complexo, sendo imprescindível 
que o material utilizado e a forma de abordar os assuntos sejam adaptados à idade dos 
discentes.  

Já discutimos anteriormente que a infância é uma época frutífera para iniciarmos a 
abordagem sobre a nossa formação cultural, preconceito e racismo, e estas questões 
perpassam a história da África, dos africanos e dos índios.  

As atividades propostas nascem a partir dos Adinkra, um conjunto de ideogramas 
estampados em tecidos, adereços, ou esculpidos em madeiras ou peças de ferro. Cada símbolo 
possui uma definição/ensinamento que geralmente estão associados a fatos históricos, aos 
animais ou vegetais e ao comportamento humano e refletem valores, códigos de conduta e as 
normas sociais do povo Akan. Segundo Carmo, (2016) atualmente existem mais de 
quinhentos símbolos documentados e identificados, porém não se tem um registro exato da 
quantidade existente, e ainda constantemente são produzidos novos símbolos pelos artesãos.  

Muitos símbolos Adinkra tem um sentido que nos remete a provérbios que 
conhecemos, como por exemplo, o Kuronti ne akwanu, que significa uma cabeça não 
constitui um conselho, lembrando o ditado “duas cabeças pensam melhor que uma”. Outros 
símbolos nos remetem a fábulas, pois possuem uma “moral da história”, uma valor a ser 
entendido.  

Com base nas informações pesquisadas sobre os símbolos Adinkra, a história da 
África e dos africanos e os direitos e objetivos de aprendizagem no ciclo de alfabetização, 
Eliane Boa Morte, elaborou uma série de propostas de atividades para serem trabalhadas na 
escola. As sugestões vêm acompanhadas da descrição passo a passo e da metodologia que 
deverá ser usada para desenvolver a aula.  

As atividades fazem um paralelo com as temáticas que precisam ser trabalhadas no 
Ciclo da Alfabetização e com a história da África. Para se trabalhar com o conteúdo 
Identidades, por exemplo, desenvolvem-se noções de oralidade e leitura (língua portuguesa), 
grandezas e medidas; números e operações (matemática) e identidade e diversidade (ciências 
humanas) momento em podemos introduzir a História da África “pois as discussões 
preliminares de identidade, de identificação de si, através do nome, da história do nome, dos 
familiares e de seus relatos, podem suscitar uma conversa, ou conversas, que introduza 
estudos sobre o continente africano” (CARMO, 2016).   

As atividades propostas são dinâmicas e diversificadas, que certamente prendem a 
atenção das crianças e em alguns casos até de adolescentes. Podemos citar: o Jogo da 
Memória, utilizado como sugestão para o conteúdo leitura de nomes; símbolos e rótulos; 
numeral; ideia de quantidade e o conhecimento do símbolo Adinkra, ou o Bingo com os 

																																																													
36 Os Akan são um grupo étnico localizado na África Ocidental, região que compreende, atualmente, os países de Gana, 
Burkina Faso e Togo.  



  

símbolos Adinkra, para o conteúdo: Ideia de quantidade; comparação de quantidade; números 
naturais; formas geométricas; números ordinais. Observa-se também, que as atividades 
sugeridas são interdisciplinares, sempre abarcando diferentes áreas de conhecimento e 
possibilitando maiores oportunidades de aprendizagem significativa e concreta. 

O livro, fruto do trabalho de conclusão do Mestrado, tem grande relevância para a 
efetiva aplicabilidade da Lei 11.645/08. É um material inovador, interdisciplinar e rico para 
nosso conhecimento próprio, bem como para nossas salas de aula, independente do nível de 
ensino que atuamos, pois adaptações podem ser realizadas.   
 
   
Considerações finais 
 

É impossível falarmos da história da população negra no Brasil, sem mencionar a 
palavra luta. Luta pela liberdade, para manter a sua cultura, religião, os momentos de lazer e 
muitas outras.  A promulgação da Lei 10.639/03, e posteriormente, da 11.645/08, é mais uma 
das batalhas. Uma luta para desconstruir o mito da democracia racial e, assim, possibilitar a 
construção de uma sociedade pautada na igualdade de direitos e oportunidades. 

Reconhecemos que a aprovação da Lei 11.645/08 é uma das conquistas do Movimento 
Negro brasileiro, que há muito pugna por políticas de ações afirmativas para população negra, 
e, neste caso, uma alteração na nossa proposta curricular oficial, para que obrigatoriamente 
conste a história da África e dos povos africanos, a luta dos grupos étnicos no Brasil, 
destacando a importância destas contribuições nas áreas social, econômica, cultural e política, 
pertinentes à nossa história. 

Atualmente, a efetiva aplicabilidade desta lei nas nossas escolas, universidades e 
espaços não formais de educação, ainda é um desafio. Contudo, verificamos que estamos 
seguindo no caminho certo, ainda que de forma lenta, porém gradual. Futuramente, veremos 
implantada, de fato, uma proposta curricular que busque combater o racismo e a 
discriminação racial. Uma proposta fundamentada, com escolhas acertadas que possibilitem 
aos alunos a construção de uma identidade étnico-racial positiva.   

Compreendemos que estas escolhas perpassam pela formação de professores, a 
produção e a disponibilidade de materiais didáticos. Neste contexto, o Mestrado Profissional 
em História da África, da Diáspora e dos Povos Indígenas/UFRB está contribuindo 
significativamente para a aplicabilidade da Lei 11.645/08, seja colaborando com a construção 
do conhecimento dos professores acerca da temática que agem também como multiplicadores, 
seja com a produção de materiais didáticos que contemplam a História e Cultura Afro-
brasileira ou indígena.  

É muito importante a conscientização que a nossa diversidade não é um problema. 
Precisamos saber conviver com ela, uma convivência baseada no respeito. A luta continua, e 
as nossas escolas são os espaços profícuos para a mudança. A transformação na vida escolar, 
no fazer docente e na vida dos alunos e de todas as pessoas envolvidas, sem silenciar diante 
das problemáticas do racismo, da desigualdade de condições e da discriminação racial 
certamente contribuirá para a construção de uma sociedade mais justa para todos.  
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Introdução 
 

Este texto propõe um conjunto de reflexões acerca da implementação da lei 10639/03, 
bem como suas dificuldades, seus avanços e desafios, tendo como disparador o curso de 
formação Ensino de História da África e dos Africanos nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, realizado na Rede Municipal de Educação de Salvador, para professoras dos 
Anos Iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) ano, que tinha como objetivo construir e 
pensar de forma criativa possibilidades de aplicação do conteúdo de História da África e dos 
Africanos no cotidiano escolar. 

Após a execução do curso de formação chegou-se a um conjunto de indicações que 
pode ser considerada como lastro para a afirmação de que ainda estamos no início da longa 
jornada onde necessário se faz pensar, refletir e duvidar. Duvidar das verdades estabelecidas a 
fim de podermos construir novas possibilidades e paradigmas para a efetivação da 
implementação de uma Educação Antirracista, subsidiada pelos conteúdos preconizados na lei 
10.639/03 e nos documentos legais que a ampara. 

O presente artigo está divido: em questionamentos acerca das dificuldades de 
implementação desta temática; apresentação de hipóteses que possam respondê-las; rápido 
panorama do curso de formação e sua execução; algumas indicações acerca das reflexões da 
aplicação e resultados do curso e finalmente uma breve provocação das necessárias mudanças 
de rumo e de paradigma na busca de uma outra lógica para pensarmos a temática étnico racial. 
Uma lógica a partir de seus valores fundamentais. 
 
Contexto soteropolitano.... 
 

Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, Salvador é a quarta 
maior capital do país em número populacional. A região metropolitana de Salvador (RMS), 
possuía, em dados de 1999um total de 2.790.000 (dois milhões e setecentos mil) dos quais 
81,1% é constituída de população negra. 

Segundo dados da matrícula da Rede Pública Municipal de Ensino da Cidade de 
Salvador, dados do ano de 2018, de um total de 143.070 (cento e quarenta e três mil e setenta) 
matriculados, 87.653 (oitenta e sete mil seiscentos e cinquenta e três) se declararam pardos e 
30.975 (trinta mil novecentos e setenta e cinco) se declararam pretos, ou seja, 118.638 (cento 
e dezoito mil seiscentos e trinta e oito), 82,92% são negros. 

Com os dados expostos acima nos questionamos o porquê a temática da cultura afro-
brasileira na formação da sociedade brasileira ainda causa polêmica nas discussões acerca dos 
currículos escolares.  

A modificação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, ocorrida a partir 
da promulgação da Lei 10.639/03, lançou a proposta de um novo paradigma às bases da 
educação brasileira, mais que uma obrigatoriedade na discussão da temática "História da 
África e Cultura Afro-Brasileira", trouxe consigo um desconforto entre os educadores e as 
educadoras. Alguns por não terem formação para a discussão da temática, outros por não 
acharem necessária esta obrigatoriedade, bem como não acreditarem que existam diferenças 
raciais no Brasil. Porém, qualquer que seja a opinião e o motivo, tornou-se necessária a 
implementação desta lei. Sua promulgação implicou em desdobramentos, desafios e abriu 
novas perspectivas. Desafios individuais, subjetivos e de formação; desafios coletivos, no 
sentido da necessidade de transformar os processos relacionais entre os indivíduos na 
sociedade brasileira.  

Em algumas redes de ensino foram incluídas disciplinas, muitas vezes com um nome 
genérico, que fazem alusão à questão racial, tais como: Diversidade Cultural, Cultura Baiana, 
Cultura Afro etc., que ao invés de fortalecer a discussão, a torna geral dificultando a inclusão 



  

de programas, conteúdos e aprofundamento dos temas ao longo dos anos e ciclos escolares. 
Tal fato pressupõe o esfacelamento da dinâmica, das experiências individuais e coletivas, 
tornando a temática asséptica e sem brilho, sem vida, sem vibração, utilizando temas 
estanques e como material básico de trabalho o livro didático, abrindo um flanco para a 
criação de componentes curriculares fechados sem qualquer articulação com as demais 
disciplinas.   

Diferente deste panorama, a 10.639/03 reforça a ideia de transversalidade, da 
amplitude do currículo, da parcela de responsabilidade de cada um e de todas na apresentação 
e discussão dessa temática. Sendo assim a questão racial perpassa pela necessidade da 
compreensão histórica das raízes em África, uma compreensão de mundo que vai além dos 
conteúdos escolares e dos livros. Uma compreensão de si, do entorno, da sociedade e da 
formação da humanidade, da produção do conhecimento, dos questionamentos de dogmas, 
dos paradigmas e “verdades” estabelecidas, aprendidas e apreendidas ao longo da história do 
indivíduo e de sua formação enquanto educador e educadora, para que a partir disto possa 
estar aberto e receptivo a outras compreensões. Portanto relatividade é a palavra-chave que 
possibilitará outro olhar de si e das relações que se estabeleceu e se estabelecem na sociedade 
brasileira. 

Paramos para refletir quais seriam as possíveis causas da dificuldade em implementar 
esta temática nos currículos escolares. 
 
Algumas hipóteses ... 
 

Algumas hipóteses nos são apresentadas para a não implementação de fato da lei 
10.639/03. Uma delas seria que os profissionais da educação não tinham materiais sobre a 
temática para trabalharem, pois sempre se queixaram, e por vezes ainda se queixam da 
dificuldade de encontrar material específico, embora as editoras, sites especializados e o 
próprio Ministério da Educação tenham produzidos textos reflexivos e orientações, com 
indicações de temas, atividades e sequências didáticas, há também a alegação de que não 
havia formação, inicial e continuada específica que subsidiem os profissionais a ponto dos 
mesmos terem reais condições e segurança na aplicação da lei.  

Vale ressaltar que estes impasses são causados entre aqueles que mesmo sentindo 
necessidade de abordar a temática étnico-racial, de implementar uma educação antirracista, 
encontram dificuldades pelos motivos alegados acima. Isso deixa de fora aqueles que não 
veem a necessidade da mesma e, em função desta certeza, não buscam nem material 
pertinentes, nem tão pouco formação para tal.  

Sabemos que ao logo dos 15 anos de promulgação da lei que obriga a inserção desta 
temática e posteriormente a que inclui o indígena, lei nº 10.639/03 e lei nº 11.645/08, 
respectivamente, foram construídas alternativas, materiais foram produzidos, inclusive 
disponibilizados por órgãos oficiais da educação, vários projetos educacionais foram postos 
em prática e inúmeras disciplinas foram incluídas nos currículos das graduações e pós-
graduação de lato e stricto sensu foram constituídos. 

Os materiais de apoio à prática docente para o ensino das temáticas preconizadas pela 
lei 10.639/2003, mais especificamente a “História da África e dos Africanos” são produzidos, 
em maior número, para anos finais do Ensino Fundamental (6º ao 9º) e para o Ensino Médio. 
Os produzidos para os anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º ano), muitas vezes, se 
limitam a contos populares, apresentados como literatura infato-juvenil ou animações. As 
profissionais, em sua maioria do sexo feminino, dos anos Iniciais do Ensino Fundamental 
possuem, em sua maioria, formação em Pedagogia, que, por sua vez não garantem, 
embasamento e aposte teóricos necessários ao aprofundamento desta temática. 



  

Ao longo da minha trajetória profissional e de formação de professores na temática 
étnico racial fui observando que ambas as hipóteses tinham razão de ser, mas não eram 
suficientes para explicar a dificuldade existente na efetivação de uma educação antirracista. 
Um profissional atento, em não encontrando a história e a cultura Africana e Afrobrasileira e 
o negro na formação do povo brasileiro iria buscar informações para subsidiar sua pesquisa e 
introduzir o tema. Assim como fez professora Dra. Ana Célia da Silva no seu livro 
Discriminação do Negro no Livro Didático, fruto de sua dissertação de mestrado, examina os 
livros didático, fez uma importante pesquisa apontando como o negro era representado nos 
mesmos. Uma importante reflexão, que abriu uma gama de novas pesquisas e reflexões acerca 
de algo tão importante no nosso sistema educacional, ou seja, o livro didático. Sendo assim 
acredito que um profissional com uma base sólida de informação pode, não somente, analisar 
criticamente o material, mas também produzir materiais alternativos que supram a falta desde 
conteúdo em materiais oficiais.  

Portanto, um ponto crucial é a produção de material com conteúdos pertinentes, 
fundamentados e livres de estereótipos e/ou erros conceituais.  Sem dúvida no outro ponto 
encontramos a formação, pois somente um profissional com embasamento teórico, com um 
conteúdo sólido e com visão crítica, poderá analisar os materiais e produzir outros, adaptando 
tudo isso às necessidades e ao cotidiano dos educandos. Surge então o terceiro ponto para 
nossa reflexão. Se por um lado temos profissionais preparados e materiais apropriados, falta 
outro elemento. Diante deste novo panorama se apresenta outro elemento que sugere uma 
possível explicação da dificuldade de discussão do tema: após a existência de espaços de 
formação e os materiais específicos, como aplicar estes elementos em sala de aula? Como 
fazer a transposição didática das informações adquiridas?  

As profissionais de educação, notadamente do Ensino Fundamental - anos iniciais, se 
deparam com uma gama de situações e conteúdos que, muitas vezes impedem de uma 
reflexão da sua prática e da temática em questão. Mas como não perceber a necessidade desta 
discussão olhando para sua frente em sala de aula? Quem são essas crianças que compõem as 
salas de aula das escolas públicas de nossa cidade?  
 
Curso Ensino de História da África e dos africanos nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental 
 

Pensando em encontrar algumas respostas que pudessem aprofundar a reflexão acerca 
da inserção da lei 10.639/03 na escola e, em consonância com a necessidade de refletir e 
aprofundar minha visão acerca da construção final do projeto de pesquisa do doutorado, 
elaborei um projeto de formação para professores da rede municipal de Educação da Cidade 
de Salvador. 

O curso foi estruturado em ciclos de oficinas com carga horária de 100 (cem) horas. O 
curso foi oferecido exclusivamente para professores e professoras dos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental (1º ao 5º) ano. Como esses profissionais possuem reserva técnica em um dos 
dias da semana, optou-se por inscrever apenas profissionais que possuíssem reserva nos dias 
de quarta-feira. A inscrição foi feita no portal da Secretaria de Educação 
(www.educacaosalvador.ba.gov.br) através de formulário próprio para este fim.  Foram feitas 
141 inscrições, após análise das fichas de inscrição e observação se os inscritos atendiam os 
critérios37, iniciamos as atividades. 

																																																													
37  Os critérios para participação no curso foram: fazer parte da Rede Municipal de Educação de Salvador; ser 
formado em pedagogia, atuar nos anos iniciais do Ensino Fundamental (1º ao 5º) e possuir reserva técnica no dia 
de quarta-feira. 



  

Portanto propomos a elaboração de texto que faça uma reflexão acerca da temática da 
História da África e dos Africanos na dinâmica dos conteúdos, das várias áreas do 
conhecimento que são ministrados ao longo do ano letivo, dos anos iniciais do Ensino 
Fundamental. 

O objetivo do curso era em seu processo final, elaborar pistas metodológicas para a 
introdução da temática de História da África e dos Africanos nos Anos Iniciais do Ensino 
Fundamental, ou seja, elaborar pistas metodológicas para o ensino da “História da África e 
dos Africanos” que contemple, de forma transversal e transdisciplinar, os conteúdos 
ministrados nos anos iniciais do Ensino Fundamental.  

Optou-se pela metodologia de ciclo de oficinas para que a cursista pudesse além de 
discutir as temáticas, pudessem, em grupo refletir e elaborar um conjunto de produtos que ao 
longo do curso seria cumulativa visando o produto final que seria a produção de atividades a 
serem aplicadas nas escolas onde atuam. 

Da lei 10.639/03 foi escolhido o recorte de estudo da História da África e dos 
Africanos, pois é um conteúdo pouco trabalhado em todos os níveis de ensino e menos ainda 
nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, acreditamos que este nível de ensino seja mais 
apropriado para novas possibilidades de experimentações de conteúdo, pois nele temos 
pedagogas que enfatizam o letramento e podem inserir com mais facilidade este tema por 
terem mais flexibilidade no currículo empregado. 

Para o atendimento da proposta o curso foi oferecido em três etapas, enfatizando o 
processo de criação e construção de propostas criativas, a partir de experiências concretas em 
consonância com os textos apresentadas. Sendo assim será oferecido um curso modular, 
composto por oficinas temáticas, com carga horária total de 100 horas, organizada da seguinte 
maneira: 
 
1ª etapa – Oficinas temáticas  

• Oficina 1 – Caminhos abertos pela lei 10.639/03 – carga horária de 8 horas 
Produto: levantamento das dificuldades na aplicação da lei 

• Oficina 2 – África Pré-colonial - carga horária de 16 horas 
Produto: Levantamento dos conteúdos a serem trabalhados nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

• Oficina 3 – África Pós-Colonial – carga horária de 8 horas 
Produto: Levantamento dos conteúdos a serem trabalhados nos anos iniciais do ensino 
fundamental 

• Oficina 4 – A África e os Africanos – Carga horária de 16 horas 
Produto: Levantamento dos conteúdos a serem trabalhados nos anos iniciais do Ensino 
Fundamental 

• Seminário temático: Currículo, Transversalidade e Transdisciplinaridade – Caminhos 
possíveis – Carga horária de 8 horas. 

 
2ª Etapa – Oficinas de metodologia  

• Oficinas de práticas metodológicas: carga horaria de 20 horas 
            A partir dos conteúdos elencados nas oficinas 2, 3 e 4 as professoras irão elaborar 
metodologias e atividades possíveis para serem, de forma transversal e transdisciplinar, 
ministradas como conteúdo no cotidiano escolar. 
           Após a elaboração dessas propostas metodológicas e das atividades as mesmas devem 
ser aplicadas nas turmas onde as cursistas atuam – carga horária estimada em 12 horas 
 
3ª Etapa – Oficinas de avaliação, reflexão e reestruturação das metodologias – carga horaria 
de 12 horas. 



  

 
 

Tabela 1 - Distribuição de Carga Horária 
 

 Etapas Carga Horária 
1 1ª etapa: oficinas temáticas 56 
2 2ª etapa: oficinas de metodologia 32 
3 3ª etapa: oficinas de avaliação 12 
 Total 100 

               Fonte: elaborada pela autora 
 

Iniciamos nossas atividades em agosto de 2017 e finalizamos em janeiro de 2018 com 
o seminário intitulado “Olhares Diversos sobre África”, realizado no Espaço Cultura da 
Barroquinha (Antiga Igreja da Barroquinha – Salvador/Ba). 
Analisando a execução do curso e o processo de discussão dos temas, textos, vídeos, 
documentários e a produção final dos cursistas chegamos a algumas indicações, vale destacar 
algumas: 

•  Carga horária para discussão do curso ainda é bem inicial, necessitando um maior 
aprofundamento; 

• Embora tivéssemos um número expressivo de inscritos (141 pessoas) ao longo do 
curso houve um número grande de desistentes; 

• Poucos cursistas (apenas 7) completaram todo o ciclo de oficinas com carga horária 
para certificação (eram necessários 75% de frequência); 

• Os levantamentos e discussões tinham como proposta pensar de forma transversal a 
inserção da história da África e dos Africanos; 

• Foi notada a dificuldade de pensar alternativas curriculares para inserção da temática 
no cotidiano da escola; 

• As sequencias didáticas sempre são pensadas enquanto projetos macro, com propostas 
bem definidas e com períodos de culminância; 

• Os materiais pensados como proposição de atividades são aqueles que 
“necessariamente” tem que ter um personagem negro. 

Com certeza, quanto mais analisarmos os produtos oriundos das oficinas, mais elementos 
para reflexão poderão ser apontados e servir de elementos para novas reflexões e busca de 
entendimento e pesquisa. Porém a partir dos itens apontados podemos inferir algumas 
proposições. 
 
 
Conteúdo não exterior ao sujeito 
 

Falar das questões étnico raciais em uma educação antirracista é necessariamente falar 
de si. É tomar posição, falar de um determinado lugar, e, inicialmente saber qual é este lugar. 
Sendo assim, posso pensar em outro possível entrave, agora mais subjetivo que os anteriores 
no que se concerne ao indivíduo, pessoa, também atingido pela formação social 
preconceituosa. Uma formação também escolar e acadêmica que coloca o conteúdo exterior 
ao sujeito e, portanto, o profissional acredita que esta temática é apenas mais um conteúdo a 
ser ministrado, não se dando conta que o mesmo também é relativo a si, seu pertencimento, 
seu entendimento, suas crenças e convicções. E por ser relativo a si e ao coletivo, e não 
somente um conteúdo exterior, precisa ser visto com outra lógica: Uma lógica global, 
transversal, que inclui tudo e a todos. Assim como a árvore genealógica, necessário se fazer 
construir uma outra lógica para a prática dos profissionais nas nossas escolas. 



  

 
 
Por uma outra lógica 
 

As educadoras e os educadores em sala de aula não proporcionam ao educando 
somente a educação formal, aquela inerente à sua profissão em exercício da função, mas 
também suas atitudes, gestos, e ação frente às relações que são estabelecidas em sala de aula 
ou fora dela no ambiente escolar, também constitui um ato educativo. Em seu fazer diário, o 
educador e a educadora desliga-se por vezes de sua ação reflexiva e investigadora, 
repassando, sem se dar conta, preconceitos adquiridos e de suas crenças. A educação em seu 
sentido mais amplo compreende as próprias relações do cotidiano, extrapola os muros da 
escola e os espaços de sala de aula. Isto também se reflete na escolha do material didático, nas 
sequências dos conteúdos ministrados, na forma como os mesmos são expostos e trabalhados. 

É importante repensar o ato educativo como todo, na informalidade também se educa, 
as brincadeiras trazem em si muitos componentes verdadeiros que revestido de graça passa 
despercebido a carga emocional e comprometida com preconceitos e ideologias cristalizadas, 
concordando com o filósofo Josemar da Silva que afirma: “Afinal, trata-se de educação para 
crianças, portanto, estamos no universo infantil onde a informalidade é mais atrativo e, por 
isso, mais eficaz.” 

Sendo assim esta compreensão ampla vai ao encontro da afirmação de Moreira e Silva 
(2005) “em parte por meio do currículo, diferentes sociedades procurariam desenvolver os 
processos de conservação, transformação e renovação dos conhecimentos historicamente 
acumulados”. Portanto não podemos colocar os temas preconizados pela lei 10.639/03 como 
temas marginalizados, apêndices do conteúdo formal escolar, pois estes estão posto no 
cotidiano dos indivíduos e na comunidade escolar. Posto que informação e conhecimento é 
poder, concordamos com Silva (2011, p.100) que afirma que “a identidade étnica e racial é, 
desde o começo, uma questão de saber e poder”. Ainda há uma visão eurocêntrica do 
currículo escolar, não permitindo que os mesmos conteúdos sejam trabalhados em uma 
perspectiva de uma narrativa étnico e racial. Deixando de ser um conteúdo meramente 
informativo e descontextualizado para ser um instrumento político de reflexões e 
questionamentos para ser a base da construção do conhecimento. Nesta linha de pensamento 
nos apoiamos em Silva (2011) que aponta ser  

 
“O texto curricular, entendido aqui de forma ampla – no livro didático e 
paradidático, as lições orais, as orientações curriculares oficiais, os rituais escolares, 
as datas comemorativas estão recheados de narrativas nacionais, étnica e raciais. Em 
geral, essas narrativas celebram os mitos da origem nacional, confirmam o privilégio 
das identidades dominantes e tratam as identidades dominadas como exóticas ou 
folclóricas. Em termos de representação racial, o texto curricular conversa, de fora 
evidente, as marcas da herança colonial. O currículo é, sem dúvida, entre outras 
coisas, um texto racial. A questão da raça não é simplesmente um “tema transversal” 
ela é uma questão central de conhecimento, poder e identidade. (SILVA, 2011, p. 
101-102) 

 
Um currículo centrado nas diversas vertentes da formação cultural brasileira deve 

questionar a forma linear eurocêntrica e periférica dada às demais formas e visões de ver o 
mundo e a realidade que nos cerca. 
Pelo exposto insere-se um novo desafio ao/a educador/a na reformulação de suas estratégias, 
planejamentos e prática pedagógica, considerando que de acordo com a Resolução nº 3/2005 
do Conselho Nacional de Educação através da Câmara de Educação Básica – CNE/CEB que o 
Ensino Fundamental se constitui de 9 (nove), se divide em duas fases com características 



  

próprias, chamadas de:  anos iniciais composto por 5 (cinco) anos, e os anos finais do Ensino 
Fundamental, composto por 4 (quatro) anos.   

Com a obrigatoriedade de introduzir a “História da África e dos Africanos”, 
algumas/alguns educadoras/es ficam preocupadas em como conciliar tais temas com o 
conteúdo definido nos planos de trabalho e nos livros didáticos. Uma das proposições é a 
utilização dos mesmos de forma transversal, pois pressupõe um tratamento integrado das 
áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que 
estão envolvidas nos temas, a fim de que haja uma coerência entre os valores experimentados 
na vivência que a escola propicia aos estudantes e o contato intelectual com tais valores. A 
transversalidade, bem como a transdisciplinaridade, são princípios teóricos do qual decorrem 
várias consequências práticas, tanto nas metodologias de ensino quanto na proposta curricular 
e pedagógica.  

As Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica (2010), orientam 
que: 

 
Na Educação Básica, a organização do tempo curricular deve ser construída em 
função das peculiaridades de seu meio e das características próprias dos seus 
estudantes, não se restringindo às aulas das várias disciplinas. O percurso formativo 
deve, neste sentido, ser aberto e contextualizado, incluindo não só os componentes 
curriculares centrais obrigatórios, previstos na legislação e nas normas educacionais, 
mas, também, conforme cada projeto escolar estabelecer, outros componentes 
flexíveis e variáveis que possibilitem percursos formativos que atendam aos 
inúmeros interesses, necessidades e características dos educandos. [...] A escola 
precisa acolher diferentes saberes, diferentes manifestações culturais e diferentes 
óticas, empenhar-se para se constituir, ao mesmo tempo, em espaço heterogeneidade 
e pluralidade situada na diversidade em movimento, no processo tornado possível 
por meio de relações intersubjetivas, fundamentada no princípio emancipador. 
(BRASIL, 2013, p. 27) 

 
Em relação aos métodos de aplicação do currículo, a mesma lei enfatiza que:  
 

Interdisciplinaridade pressupõe a transferência de métodos de uma disciplina para 
outra. [...] Pela abordagem interdisciplinar ocorre a transversalidade do 
conhecimento constitutivo de diferentes disciplinas, por meio da ação didático-
pedagógica mediada pela pedagogia dos projetos temáticos. [...] a 
interdisciplinaridade é, portanto, entendida aqui como abordagem teórico-
metodológica em que a ênfase incide sobre o trabalho de integração das diferentes 
áreas do conhecimento, um real trabalho de cooperação e troca, aberto ao diálogo e 
ao planejamento [...]. A transversalidade é entendida como uma forma de organizar 
o trabalho didático-pedagógico em que temas, eixos temáticos são integrados às 
disciplinas, às áreas ditas convencionais de forma a estarem presentes em todas elas. 
A transversalidade difere-se da interdisciplinaridade e complementa-se; ambas 
rejeitam a concepção de conhecimento que toma a realidade como algo estável, 
pronto e acabado. A primeira se refere à dimensão didático-pedagógica e a segunda, 
à abordagem epistemológica dos objetos de conhecimento. [...] Dentro de uma 
compreensão interdisciplinar do conhecimento, a transversalidade tem significado, 
sendo uma proposta didática que possibilita o tratamento dos conhecimentos 
escolares de forma integrada. [...] A prática interdisciplinar é, portanto, uma 
abordagem que facilita o exercício da transversalidade, constituindo-se em caminhos 
facilitadores da integração do processo formativo dos estudantes, pois ainda permite 
a sua participação na escolha dos temas prioritários. (BRASIL, 2013, p. 28-29) 
 
 

Enfim, o processo de reconstrução não somente curricular, mas também da 
necessidade de mudança do pensar e propor outra forma de pensar, um novo paradigma para 
que possamos, docentes e discentes uma nova forma de pensar o cotidiano e o seu entorno. É 



  

necessário um movimento que dê ênfase nas sequências didáticas, articulando conteúdos e 
componentes curriculares possibilitando um processo de diagnose e apoio às crianças com 
diferentes níveis de aquisição do Sistema de Escrita Alfabética, resignificando os espaços 
formativos escolares, transformando-os em ambiente alfabetizador, introduzindo a ludicidade, 
fomentando a criatividade e a imaginação, através de uma escuta atenta e qualificada aos 
educandos. 

Um exemplo desta mudança necessária pode ser exemplificado pela construção de 
uma árvore genealógica. Uma árvore genealógica, tema recorrente nas escolas, sempre é 
construída da copa para a raiz. Iniciando pelos avós paternos e maternos até chegar ao 
indivíduo e seus irmãos e irmãs. Porém o que nos define, sustenta e nos dá base para sermos o 
que somos são nossos antepassados, nossos ancestrais. Nossa árvore deve ser invertida, tendo 
nossos avós e bisavós na base, pois uma árvore cresce para cima, sustentada por suas raízes. 
Dá para visualizar a mudança necessária? 
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Introdução 
 
O objetivo deste artigo gira em torno de realizar uma revisão de literatura sobre o 

fracasso escolar em duas direções: primeiramente fazer um apanhado dos marcos históricos 
da pesquisa educacional sobre o fracasso escolar (F.E.) e, em seguida, analisar as pesquisas 
atuais acerca deste objeto intercruzado com a queixa escolar (Q.E.) na educação básica, com 
vistas a analisar o conteúdo (palavras) referente aos títulos das mesmas, com foco numa 
problematização ancorada na análise de conteúdo.  

O presente artigo insere-se no campo dos estudos educacionais que visam 
compreender um fenômeno cada dia mais atual e, no que tudo tem indicado diante da 
literatura, cada vez mais discutido com um viés individualista e psicométrico (PATTO, 2000); 
pretende-se aqui mapear e discutir acerca das pesquisas educacionais no Brasil acerca do 
“fracasso escolar”, principal responsável por uma série de fenômenos :relações escolares 
fragilizadas, violência na escola, rendimento e índices de desempenho escolar, desinteresse 
docente e discente, queixa escolar, abandono escolar etc. Esses, quando encarados em sua 
complexidade diante da realidade concreta das escolas e dos sujeitos que as compõe, tornam 
necessária uma reflexão crítica acerca da estrutura educacional quanto a seus princípios, 
objetivos, e atuações, num plano histórico e social, principalmente. Dessa maneira, 
começaremos investigando às bases científicas que alicerçam o campo da Educação no Brasil 
desde o século XX. 
 
 
Mapeando as bases históricas da pesquisa educacional no Brasil com foco no Fracasso 
Escolar 
 

A pesquisa educacional no Brasil começou a dar seus primeiros passos ainda no início 
do século XX, período em que começava a se estruturar oficialmente um sistema de ensino 
público enquanto política pública de Estado no Brasil. Por conta disso, vale dizer que a 
pesquisa educacional no Brasil teve nos órgãos governamentais a sua incubadora, num 
período que começa na década de 30. Em sua ampla pesquisa sobre a história da pesquisa 
educacional no Brasil, Aparecida Joly Gouveia, em 1971, em seu artigo intitulado “A 
pesquisa educacional no Brasil” nos apresenta o grande marco no que tange o início desse 
campo de pesquisa: O Instituto Nacional de Estudo Pedagógicos (INEP), órgão esse vinculado 
ao Ministério da Educação e Cultura, no ano de 1938. Sendo gerido inicialmente pela pessoa 
de Manuel Bergström Lourenço Filho, importante educador, psicólogo e pedagogo, pioneiro 
na difusão e implementação da concepção escolanovista aqui no Brasil. Sobre esse período, 
Angelucci e cols. (2004) discutem a estreita relação entre política de Estado, pesquisa 
educacional e a ciência psicológica, marcas do início do que compreendemos como um 
sistema de ensino brasileiro que começa a ter subsídios para avaliar e diferenciar os 
estudantes a partir de possíveis habilidades (ou a falta delas), 

 
“Por isso, a relação entre a pesquisa e a política de educação foi primeiramente 
entendida em termos rigidamente instrumentais: cabia aos pesquisadores trazer 
subsídios práticos à formulação e avaliação de ações oficiais no campo da educação 
escolar. Como característica desse momento inaugural, a presença forte da leitura 
psicológica do processo de educação escolar e, consequentemente, de estudos da 
psicologia do ensino e da aprendizagem e a criação de instrumentos de avaliação 
psicológica e pedagógica do aprendiz. “(p. 56, 2004) 

 
Ou seja, se na contemporaneidade uma das principais e mais conhecidas 

consequências do F.E. para os estudantes negros e negras é a evasão e repetência, 



  

características da permanência escolar, na época em questão, nos primórdios desse fenômeno, 
não havia nem sequer o acesso. A dita medição intelectual não pretendia apenas aferir, mas 
sim definir aqueles que estavam ou não aptos a serem educados pelas mãos do Estado. Nesse 
período a universalização do ensino ainda não era um fato, e a pesquisa educacional sobre o 
que entendemos hoje por F.E. teve na psicologia grande aliada. Utilizando as palavras de 
Angelucci e cols. (2004), “o primado da psicologia no entendimento do fracasso escolar é, 
portanto, marca de origem da pesquisa educacional”. 

É notória a falta de tradição acadêmica no que diz respeito à pesquisa na área da 
educação no período em questão. As pesquisas se davam por vias governamentais, tanto que 
no ano de 1956 é criado o Centro Brasileiro de Pesquisa Educacional, dando início a um 
período em que a ideologia posta era de progresso econômico a partir do mapeamento da 
condição educacional dos brasileiros para assim implementar uma concepção nacional-
desenvolvimentista de Estado (ANGELUCCI e cols., 2004). A educação seria a peça chave na 
implementação de uma agenda que se aproximava da concepção neoliberal de educação, 
posto o objetivo da maior parte dos estudos e das áreas exploradas pelas pesquisas e pelos 
órgãos, nas palavras de Angelucci e cols. (2004), sendo elas 

 
 “(...) a estratificação socioeconômica da população; a mobilidade social; os 

processos de socialização regionais e comunitários; a correlação entre escolaridade e 
nível socioeconômico; a composição socioeconômica da população escolar. Era a 
vez das ciências sociais, em chave teórica funcionalista.” (p. 54) 

 
Carecia, no entanto, a ampliação das discussões acerca das contradições da Escola 

com relação a seus pressupostos ideológicos, visto que inexistiam pesquisas com foco em 
avaliação pedagógica e propostas de inovações educacionais; inexistiam estudos da dinâmica 
intraescolar e da organização e funcionamento do sistema de ensino em seus aspectos 
administrativos e políticos. Fora o fato de não haver uma concepção crítica acerca dos 
impactos das desigualdades no itinerário educacional dos estudantes.  

A tradição acadêmica começa a surgir na década de 70, juntamente de mais subsídio 
para a maioria das hipóteses da época acerca do F.E. de estudantes. Foi com base numa 
literatura norte-americana de testes psicológicos que muito se produziu acerca do desempenho 
desigual de estudantes nas escolas. Começava a surgir então um viés mais crítico diante do 
que estava posto, mas ainda assim extremamente reprodutor de saberes importados de outros 
contextos culturais. Embora esse protagonismo acadêmico diante da pesquisa educacional 
indicasse o enfraquecimento dos órgãos governamentais à frente desse ramo, o que 
representou uma maior autonomia diante dos “arbítrios governamentais”.  

Segundo Gouveia (1971), pelo menos no que diz respeito a primeira metade da década 
de 70, os objetos de pesquisa mais frequentemente encontrados dizem respeito a três 
categorias: avaliação de currículos e programas; construção de instrumentos de avaliação e 
pesquisa; características de estudantes ou do ambiente de que provêm, tendo em vista 
contribuir para a solução dos problemas sociais decorrentes do crescimento das matrículas nos 
centros urbanos, fruto da universalização do ensino. Na terceira categoria, vale frisar, Gouveia 
nos orienta quanto a predominância de estudos que buscam caracterizar psicológica e 
sociologicamente os sujeitos ou o ambiente em que vivem, além de investigar a influência 
dessas características sobre a aprendizagem ou o nível de escolaridade. Acontece que essas 
variáveis não eram problematizadas de maneira integralizada. A partir dessa concepção, deu-
se espaço para o surgimento, aqui no Brasil, na segunda metade da década de 70 da teoria 
norte-americana da Carência Cultural.  

O que se inaugurou também foi a tradição, na segunda metade daquela década, de 
pesquisas qualitativas voltadas para o interior da instituição escolar, ou para as causas 
intraescolares do F.E., como exemplo “a burocratização e sua influência sobre a qualidade do 



  

trabalho docente; a distância entre a cultura escolar e a cultura popular nos termos do 
pressuposto da carência cultural; a inadequação do material didático; a discriminação das 
diferenças no interior das escolas, sobretudo nas classes especiais” (ANGELUCCI e cols., 
2004).  

Todavia ainda não se fazia uma leitura do cenário escolar que problematizasse as bases 
ideológicas da Escola enquanto instituição que é transversalizada por questões sociais de 
classe, raça e gênero, por exemplo, e que isso também impacta o desempenho desigual de 
estudantes na medida que essa desigualdade também é promovida e promove a Escola, 
enquanto Aparelho Estatal. Com relação a isso, o trecho a seguir é bastante esclarecedor:  

 
(...) a maioria das pesquisas que levavam em conta as chamadas variáveis 

intra-escolares estava centrada num aspecto da tese da carência cultural: a escola é 
inadequada às características psíquicas e culturais da criança carente. O que se 
destacava, portanto, era o desencontro entre professores e alunos, entre a escola e 
seus usuários, sem que ficasse nítido que esse desencontro é inerente à escola como 
instituição social que reproduz a lógica de uma sociedade dividida em classes. Por 
isso, continuou o predomínio de prescrições técnicas para a democratização da 
escola. Os tempos ainda eram de ditadura e da crença na redenção do país pelo 
desenvolvimento técnico e pela manutenção da ordem. (ANGELUCCI e cols., 2004, 
p. 56) 

 
Uma das primeiras aproximações do que denomino hoje como a “racialização do 

Fracasso Escolar” é encontrada num texto bastante relevante à época em questão, pois é uma 
pioneira aproximação entre o racismo e o sistema escolar, de autoria de Pierre Bourdieu. A 
obra se chama “O racismo da inteligência”, e coloca tal problemática no centro das discussões 
acerca do sistema escolar. Embora não seja o que denominamos de uma pesquisa, visto que 
foi uma comunicação oral no colóquio do MRAP, em maio de 1978, publicada em Cahiers 
Droit et Liberté (Races, societés et aptitudes: apports et limites de Ia science), é um texto 
extremamente importante e um verdadeiro marco. Inaugura-se uma nova concepção de 
análise do F.E., a primeira que leva em consideração a fundo a questão da raça e do racismo 
como promotores deste fenômeno.  

A década de 1980 com relação à pesquisa educacional focada no F.E. sem dúvidas foi 
a época da “ruptura e repetição”, na medida em que se constata o lugar social contraditório da 
escola numa sociedade de classes, sendo uma problematização posta por um número 
expressivo de pesquisas. As teorias críticas começam a surgir e ter protagonismo nas 
pesquisas. A ideia da “discriminação e a justificação das desigualdades aparecem então como 
a razão de ser do sistema escolar” começa a ter espaço na maior parte das discussões acerca 
da Escola e sociedade.  Acerca disso, vale destacar o trecho: 
 

“Teorias críticas passaram a fazer parte das referências bibliográficas de ensaios e 
pesquisas sobre a escolarização e seus tropeços, principalmente as de Althusser, 
Bourdieu e Gramsci. O "fracasso escolar" foi ressignificado: de fracasso dos 
alunos na escola ele passa à produção da escola. No marco teórico do 
funcionalismo, como produto reversível, já que resultado de desacertos operacionais 
do sistema educacional. No marco materialista histórico ou de outras teorias críticas 
de sociedade, como produto inevitável da escola numa sociedade dividida. ” 
(ANGELUCCI e cols., 2004, p. 57) 

 
Destaco que, mesmo que nos anos 80 percebamos certa mudança na tendência em 

passar a considerar as relações sociais e culturais como estruturantes para o F.E., a tendência 
parecia ser ainda a de categorizar e hierarquizar as culturas, numa concepção antropológica.  
A intrínseca relação entre indivíduo, cultura, escola e sociedade era bastante explorada mais 
enquanto mote do que do ponto de vista teórico, o que abriu margem para uma ideia 



  

fortemente atrelada de cultura concernente aos estudos de marginalidade cultural: concepção 
antropológica de cultura compreendida como expressão de hábitos, costumes e tradições de 
um determinado grupo social. A exceção para essa tendência fica a cargo dos trabalhos de 
Patto (1984), intitulado “A criança marginalizada para os piagetianos brasileiros: deficiente 
ou não? ” e o trabalho de Saviani (1982), intitulado “As teorias da educação e o problema da 
marginalidade na América Latina”. Saviani (2007, p.400) analisa tal período como sendo o 
mais profícuo para a educação e ciência educacional, posto que se constituiu “naquele 
momento a necessidade de construir pedagogias contra-hegemônicas [...] que em lugar de 
servir aos interesses dominantes, se articulassem com os interesses dos dominados”.  

É também nessa década, mais precisamente em 1987, que uma das obras mais 
tradicionais referentes ao F.E. surge, sendo um trabalho de pesquisa e construção de vias 
epistemológicas norteadoras para a discussão vanguardista no que tange uma concepção 
crítica diante do F.E.: “A produção do fracasso escolar: histórias de submissão e rebeldia”, de 
autoria de Maria Helena Souza Patto; sem dúvidas a obra mais referenciada e discutida, ainda 
na contemporaneidade, sobre o objeto de pesquisa em questão. 

Já caminhando para o final dos anos 1980, o que se percebeu quanto à pesquisa 
educacional é que a mesma buscava superar o hiato entre conceitos macroestruturais 
marxistas e necessidades conceituais trazidas pelo estudo da vida escolar em sua 
complexidade, no interior inclusive da própria escola.  

A década de 1990 é especial nessa discussão por guardar alguns marcos. É a partir 
dela que começam a surgir os estudos e pesquisas que denunciavam a influência do racismo 
na trajetória escolar de crianças e jovens negros. Mesmo que antes já tivesse havido 
aproximações acerca da discussão racial e a questão educacional, ainda não havia tido um 
foco para a educação formal, ou seja, para a Escola enquanto instituição e aparelho de Estado. 
A dissertação de Azoilda Loretto de Trindade intitulada “O racismo no cotidiano escolar”, do 
ano de 1994, defendida na Fundação Getúlio Vargas foi uma divisora de águas referente às 
pesquisas educacionais com foco na racialização dos fenômenos escolares. Sua conclusão 
segue a discussão acerca da necessidade da Escola contemporânea brasileira se abrir diante da 
diversidade racial e cultural de sua clientela, principalmente para as realidades diferentes 
vividas por seus usuários, correndo o risco de fossilizar-se e tornar cada vez mais intenso o 
seu papel de produtora e reprodutora de desigualdades sócio raciais caso não se efetive essa 
“abertura”. Embora tal trabalho não tenha foco diretamente no F.E. enquanto conceito, se 
aproxima bastante do mesmo enquanto fenômeno ao denunciar uma das maiores causas para a 
sua produção e perpetuação. Registra bastante os discursos docentes com relação a aspectos 
do papel da escola, do professor, do aluno, questões sócio-raciais e culturais que atravessam a 
vivência escolar. Sem dúvidas um trabalho extremamente instigante e norteador para a 
discussão da racialização do F.E. . Também é dessa mesma década o trabalho de Eliane 
Cavalleiro, intitulado “Do silêncio do lar ao silêncio escolar: racismo, preconceito e 
discriminação na educação infantil”, do ano de 1998, estudo esse feito em parceria com o 
Núcleo de Pesquisa e Estudos Interdisciplinares do Negro Brasileiro – NEINB, da 
Universidade de São Paulo – USP. Neste trabalho a autora busca compreender a socialização 
de crianças negras na pré-escola frente ao racismo nas mais variadas relações, operado 
inclusive a partir de uma série de silenciamentos, sobretudo por parte da própria Escola e seus 
agentes. Por fim denuncia a omissão da Escola quanto a autopercepção e reconhecimento 
positivos da criança negra no cotidiano escolar, e propõe uma maior criticidade (sobretudo 
dos agentes educacionais) por parte de todo o sistema educacional com vistas a promoção da 
inclusão positiva da criança negra na Escola e na sociedade. Vale mencionar a relevância e 
impacto do trabalho de Collares e Moysés (1996) frente às discussões relacionados ao F.E., 
com foco na discriminação e medicalização na educação. Por fim destaco a relevância dos 



  

trabalhos da pesquisadora Sandra Maria Sawaia, importante intelectual no que tange uma 
visão crítica e questionadora diante da interseção entre Psicologia e Educação.  

Na interseção entre o final dos anos 90 e o início dos anos 2000 os trabalhos de 
Marilene Proença Rebello de Souza se apresentam como trabalhos de muita potência ao 
problematizarem o lugar e contribuição da psicologia escolar frente a todos os desafios que a 
Escola contemporânea colocam para os profissionais da educação, sobretudo com vistas ao 
desempenho insatisfatório dos estudantes, sobretudo de grupos específicos. Em linhas gerais, 
os anos 2000 representam um grande boom nas pesquisas sobre o F.E. e a Q.E., todavia a 
predominância de estudos no sul e no sudeste é algo destacável, assim como ainda o pouco 
aparecimento de estudos que coloquem a discussão de raça e etnia no cerne da questão do 
F.E. e da Q.E..  

 
O Estado da arte (2010-2020) das pesquisas acerca do Fracasso escolar e da Queixa 
Escolar no Brasil 
 

Essa revisão compreende o período de agosto de 2010 a agosto de 2020. Foram 
selecionados 12 artigos da base de dados do Portal de Periódicos da Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), de maneira sistemática. Os 
descritores utilizados para fazer a seleção dos trabalhos foram dois: fracasso escolar e queixa 
escolar. Ambos foram pesquisados na plataforma referida, no mês de agosto de 2020 e os 
artigos disponibilizados foram aqueles que continham exatamente os termos referentes aos 
descritores no corpo do texto e/ou no título e/ou no resumo. A presente revisão bibliográfica 
irá considerar apenas os trabalhos realizados no Brasil, em língua portuguesa, na modalidade 
de artigo.  

A seguir, podemos visualizar os trabalhos que serão discutidos no presente capítulo, 
com referência ao seu ano de produção e os autores.  

 
Tabela 1 – Título dos trabalhos, ano e autoria (s) 

 
 

A partir 
do 

momento que os trabalhos foram catalogados por mim, foram devidamente registrados e em 
seguida feita a leitura exaustiva de todos. Vale frisar que esses trabalhos estão disponíveis 
virtualmente, podendo ser acessados sem nenhum tipo de custo no site da CAPES.  

É possível notarmos que o ano em que houve um maior volume de produção foi o ano 
de 2015 (com 3 trabalhos produzidos), seguido do ano de 2011, 2013 e 2018, cada um com 2 
trabalhos produzidos cada. Nos últimos dois anos não tivemos uma produção expressiva 
catalogada pela CAPES no que tange as temáticas estudadas, todavia feita a exposição dos 
dados é possível percebermos que são objetos de pesquisa e estudo bastante consolidados 
frente ao número de produções bastante expressivo; e investigado por uma pluralidade 
considerável de pesquisadores (as) brasileiros. 

Ítem Título	do	trabalho Ano Autor(es)
1 A	Psicologia	Escolar	e	a	Educação	Inclusiva:	Uma	Leitura	Crítica 2010 Dazzani
2 Psicologia,	formação	de	psicólogos	e	a	escola:	desafios	contemporâneos 2011 Asbahr;	Martins;	Mazzolini

3 As	queixas	escolares	na	compreensão	de	educadoras	de	escolas	públicas	e	privadas 2011 Bray;	Leonardo

4
Autopercepção	de	dificuldades	escolares	em	alunos	do	ensino	fundamental	e	médio	em	município	do	Rio	Grande	
do	Sul 2013 Godoy;	Abrahão;	Halpern

5 Queixa	escolar:	uma	revisão	crítica	da	produção	científica	nacional 2014 Dazzani;	Cunha;	Luttigards;	Zucoloto;	Santos

6 Proposições	metodológicas	na	intervenção	com	estudantes	com	queixa	escolar 2014 Oliveira;	Bragagnolo;	Souza
7 “O	negócio	está	meio	devagar	com	as	bichinhas”:	um	caso	de	queixa	escolar	em	Porto	Velho/RO 2015 Oliveira		
8 Influência	da	atividade	física	no	desempenho	motor	de	crianças	com	queixas	de	dificuldades	de	aprendizagem 2015 Soares;	Porto;	de	Marco;	Azoni;	Capelatto
9 Apontamentos	críticos	sobre	estigma	e	medicalização	à	luz	da	psicologia	e	da	antropologia 2015 Viégas;	Harayama;	Souza
10 Problematizando	a	queixa	escolar:	efeitos	dos	discursos	psi	nos	familiares	dos	alunos	em	situação	de	insucesso	escolar2017 Ratusniak;	Silva;	Sznycer	
11 "Então	podemos	tentar	a	superação	do	fracasso	escolar?"	-	A	gestão	da	educação	pela	humanização 2018 Franco
12 A	queixa	escolar	em	um	CAPSi	de	Salvador-Bahia:	uma	análise	a	partir	da	psicologia	escolar	crítica 2018 Freire;	Viégas



  

O percurso metodológico de análise da presente revisão bibliográfica gira em torno de 
uma discussão que irá lançar luz acerca dos discursos observados nos trabalhos, com vistas 
principalmente a nossas categorias de análise. 

Com relação as técnicas aqui empregadas, referente a análise do material encontrado 
nos trabalhos, seguiremos o método da análise de conteúdo (A.C.), com base nos estudos de 
Bardin (2011), tendo como propósito principalmente a mensuração da frequência das palavras 
referentes aos títulos e aos resumos; e de que maneira as quatro categorias de análises 
elencadas acima aparecem no quesito qualitativo e quantitativo no decorrer dos trabalhos.  

A A.C., por sua vez, trata-se de uma metodologia oriunda das ciências sociais para 
estudos de conteúdo em comunicação e textos que parte de uma perspectiva quantitativa e 
qualitativa, analisando numericamente a frequência de ocorrência de determinados termos, 
construções e referências em um dado texto. Portanto podemos tratar a A.C. enquanto um 
conjunto de técnicas de análise das comunicações visando a obter, por procedimentos 
sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores que permitam a 
inferência de conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) 
destas mensagens (Bardin, 2011, p. 47). Nesse sentido julguei relevante num primeiro 
momento avaliar a frequência de palavras referentes a dois elementos centrais no quesito de 
formação prévia de sentido com relação aos leitores/pesquisadores dos trabalhos em questão: 
os títulos e os resumos. Partindo de ambas estruturas textuais (título e resumo) de todos os 
trabalhos catalogados, gerei duas nuvens de conteúdo/de palavras (tag clouds) que serão 
apresentadas abaixo. Nuvens de palavras (NP), como também são chamadas, são imagens 
usualmente apresentadas como ilustração à leitura superficial do senso comum, sendo, 
portanto, recursos gráficos que representam frequências de palavras utilizadas em um texto. O 
tamanho de cada palavra indica sua frequência, admitida como proxy da relevância de 
determinada temática na totalidade de hipertextos.	 

    

Imagem 1 – Palavras e suas frequências a partir dos títulos dos trabalhos, no site “tagcrowd.com”.  
 

A partir dos títulos dos trabalhos, foi possível chegarmos a esse resultado, gerado no 
site “TagCrowd”. Observa-se que as palavras com maior frequência de utilização nos títulos 
foram (em ordem decrescente): “Escolar”, “Queixa”, “Psicologia”, “Crítica”, “Dificuldades”, 
“Alunos”, “Educação”, “Escolares” e “Queixas”. A palavra com uma maior frequência de 
aparecimento foi “Escolar”. Isso tem relação direta com nossos descritores, visto que ambos 
possuem essa palavra em sua formação. Todavia nos diz muito acerca do contexto de estudo 
em questão, apontando para uma área da educação que está diretamente associada à educação 
escolar, ou seja, aquela que acontece em instituições formais para esse determinado fim.  

Em seguida temos a palavra “Queixa”. Embora tenha um caso similar à última, a 
palavra “Queixa” ganha uma maior notoriedade visto que sua massiva presença nos títulos 



  

evidencia a forte relação que a Queixa Escolar possui com o Fracasso Escolar, do ponto de 
vista das pesquisas científicas.  

A terceira palavra com uma maior frequência foi “Psicologia”. Esse resultado se 
justifica por um fenômeno histórico relacionado à pesquisa sobre a Queixa e o Fracasso 
escolar, visto que são áreas das ciências educacionais que historicamente tiveram 
tradicionalmente uma presença muito forte da psicologia e dos psicólogos enquanto 
pesquisadores e interventores dentro da Escola (Patto, 1996). Dazzani et al (2014) demarca o 
fato de que, “nos últimos anos o tema da queixa escolar tem recebido grande atenção da 
comunidade acadêmica, tanto no campo da Educação quanto no da Psicologia”. Se tornou ao 
longo do tempo uma área tão tradicional da psicologia que deu lugar a um campo de estudos e 
de trabalho denominado de Psicologia Escolar. Nos últimos anos, “tornou-se praticamente 
consensual que as investigações em Psicologia são fundamentais para a compreensão dos 
processos educacionais e escolares” (Dazzani, 2010). Assim, demonstra ser objeto de 
pesquisa marcado historicamente por uma interseção latente entre as ciências educacionais, as 
ciências da saúde e sociais. Interessante que logo em seguida, de acordo com as frequências 
apresentadas, aparece a palavra “Crítica”, que por sua vez também tem uma justificativa 
quanto a seu aparecimento fortemente atrelada às concepções epistemológicas adotadas 
acerca desse fenômeno nas pesquisas, na contemporaneidade. 

Todavia a palavra pode assumir dois sentidos, que por mais que se relacionem 
precisam ser diferenciados: a “crítica” referente a postura de contestação e reelaboração frente 
às justificativas e intervenções historicamente prestadas na/à Escola pelos agentes 
educacionais e da saúde com vistas ao Fracasso e a Queixa Escolar. E um outro sentido que é 
atrelado a uma corrente teórica, particularmente adotada ao longo de todo esse trabalho, 
conhecida como Psicologia Escolar crítica (Patto, 1996; Souza, 2009; Machado,1994; Freller, 
2001). A crítica, por sua vez, gira em torno sobretudo dos critérios diagnósticos e ao processo 
de medicalização da educação ligadas aos possíveis “distúrbios” de aprendizagem (ASBAHR 
et al; FREIRE et al), à crítica acerca da avaliação psicométrica, baseada na concepção inatista, 
biológica e heredológica, tendo como foco de avaliação a inteligência da criança (OLIVEIRA, 
2015).  Vale registrar que a pedagogia também tem uma área que carrega a denominação 
“crítica”; a pedagogia histórico-crítica, com o maior expoente nacional sendo Demerval 
Saviani. Em suma, corroborando o fato da palavra “crítica” ter estreita relação com a palavra 
“psicologia”, entende-se a partir da análise de discurso de ambas as palavras quanto a seu 
aparecimento ao longo dos trabalhos, que a Psicologia, numa vertente crítica, pode oferecer 
valiosa contribuição, trazendo à Educação novas compreensões acerca da queixa/fracasso 
escolar (BRAY, 2011).  

Essa concepção crítica da Psicologia Escolar nos incita, portanto, a repensar a prática 
do psicólogo, sobretudo na escola. As palavras “dificuldade” e “alunos”, por sua vez, 
demonstram a forte associação feita ao longo dos trabalhos (seja através da crítica ou do 
fortalecimento dessa ideologia) do fracasso escolar interligado diretamente a questões que 
repousam exclusivamente sobre o alunado.  

 
 
Considerações finais 
 
A partir desse exercício, é de extrema importância considerarmos que a presente 

revisão não retrata apenas o que vem sendo produzido nas pesquisas brasileiras quanto aos 
objetos de pesquisa em questão; mas sobretudo trata-se do recorte utilizado pela CAPES 
enquanto trabalhos disponibilizados para acesso livre em suas plataformas. Considerando o 
prestígio da referida instituição, este portal torna-se um importante retrato de quais as 
tendências das pesquisas brasileiras com maior credibilidade científica no que tange os 



  

objetos de pesquisa do presente trabalho, na formação de referencial teórico e de 
opinião/ideologia de boa parte dos pesquisadores, profissionais e cidadãos brasileiros.  

O que se consistiu como parte relevante neste exercício diz respeito a ter visualizado o 
apagamento das variáveis étnico-raciais nas investigações acerca do F.E. na 
contemporaneidade. O enfoque ainda do F.E. como sendo de cunho individual, mesmo diante 
de uma produção intelectual consideravelmente robusta sobre o tema ao longo das últimas 
décadas, também se apresenta como um dado importante para reflexão. 

Algumas inquietações, produtos do exercício da reflexão crítica acerca do fenômeno 
do F.E. a partir das pesquisas apresentadas neste artigo, nos colocam diante de algumas 
perguntas que precisam ser melhores respondidas e investigadas por outros pesquisadores, em 
outros trabalhos e pesquisas, para superarmos a grande repetição visualizada ao longo de boa 
parte dos trabalhos acerca desta temática. Algumas delas são: A Escola nada tem a repensar 
sobre suas estruturas, que não se restringem às físicas, sobretudo às pedagógicas e 
ideológicas? Será que o problema do Fracasso Escolar realmente localiza-se no alunado ou 
nas suas famílias, majoritariamente? Ou precisamos dar conta de uma discussão e narrativa 
que problematizem criticamente o projeto de educação escolar realizado a partir dos sistemas 
de ensino, com suas contradições curriculares, silenciamentos e falta de recursos ao longo dos 
períodos históricos e políticos? Como a escola tem lidado e quais estratégias tem utilizado 
para a desigualdade sócio-racial inerente ao fracasso escolar, que faz jovens negros serem 
mais impactados neste fenômeno? Como discutir fracasso escolar se abstendo de racializar 
toda essa discussão, pensando em como a escola acaba por re(produzir) o racismo inerente à 
nossa sociedade dentro de seus muros? 
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