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Apresentação

Caminhos para a educação democrática

Joana Célia dos Passos - Coordenadora Geral do NEN

Nas últimas décadas, uma série de fatores tem provocado mudanças – lentas, é certo – no modo 
como o racismo é interpretado e combatido no Brasil. Ainda não é possível afirmar que a ideologia 
da democracia racial foi superada, em nome do reconhecimento explícito da presença do racismo no 
cotidiano do país, mas o tema deixou de ser marginal para receber atenção sistemática de intelectuais, 
governantes, lideranças sociais e políticas – até mesmo nos campos de futebol. Este livro se debruça 
sobre os fenômenos que têm levado a tais mudanças num ambiente fundamental para a possibilidade 
de transformações sociais de longo curso: a escola.

No artigo que abre a publicação, Gevanilda Santos sintetiza a história das lutas contra o racis-
mo no Brasil desde 1970. Ela identifica a resistência dos negros e negras à opressão em organizações 
e acontecimentos tão distintos quanto as revoltas coloniais, as irmandades religiosas, as campanhas 
abolicionistas, os clubes recreativos e culturais, os territórios de religiosidade de matriz africana, as 
escolas de samba, as academias de capoeira, a imprensa negra, os afoxés e blocos afros, os congos e 
congadas, os institutos de estudos e pesquisa, os grupos, as associações e ONGs, ampliando a pers-
pectiva que usualmente considera as lutas resultado da ação de entidades ou organizações negras 
propriamente ditas, ou dos órgãos anti-racistas em entidades sindicais, partidos políticos e governos.  
A autora observa que a ação desse conjunto de forças provocou mudanças no modo como as diver-
sas instituições passaram e enfrentar o tema das relações étnicas, com destaque para o Estado, as 
empresas, a igreja, a universidade e os sindicatos.

Marcos Antônio Cardoso traz à discussão os desafios do movimento negro do século XXI, so-
bretudo a marginalização que não livra totalmente os negros do regime escravocrata. Ele reforça que, 
a partir dos anos 1970, o movimento negro foi incluído na agenda do Estado brasileiro, em diferentes 
ações de combate ao racismo. No artigo, Marcos propõe projetos para que não só datas comemorati-
vas, como o 13 de maio, sejam substituídas pelo 20 de novembro (data do assassinato de Zumbi dos 
Palmares), mas sugere um outro tipo de tratamento nominal ao negro. A denominação afro-brasileiro 
é a mais adequada à realidade, sem ferir os preceitos de igualdade e autoestima - fatores que podem ser 



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

6

trazidos à sala de aula, segundo o autor. Há também a ideia de um novo projeto de lei para que o Brasil 
reconheça cada vez mais a riqueza cultural e fortaleça o combate ao racismo, tendo como fundamento 
a identidade ética. Marcos conclui que, acima de tudo, o respeito às diferenças é reforçado, ao passo 
que a educação é remodelada no sentido de internalizar o respeito às raças e aos gêneros como forma 
de reparação histórica.

De acordo com a proposta de Ivan Costa Lima, o movimento negro é um ator importante na 
elaboração da pedagogia antirracial. O artigo descreve como o ativismo começou nos anos 1980 em 
Santa Catarina, com diversas frentes de luta contra o racismo e a criação de grupos que compuseram 
o movimento no Estado. Ele destaca a criação do Núcleo de Estudos Negros (NEN) e a proposta 
pedagógica que a organização propôs, para mudar a realidade com relação aos sistemas de ensino. 
Diferentes ações enumeradas no artigo registram evoluções nas escolas catarinenses e mudanças nas 
leis municipais e estaduais.

Joana Célia dos Passos e Vânia Beatriz Monteiro da Silva também são enfáticas ao tratar da 
importância da educação para uma formação humanizada quanto aos negros e à igualdade racial. 
Elas sintetizam neste livro a construção de uma Pedagogia Multirracial nos 20 anos de existência do 
NEN. Essa nova visão e proposta pedagógica forma educadores sob o prisma da prática multirracial 
e rompe com o pensamento clássico, que negligencia e omite dos registros históricos as civilizações 
africanas e indígenas.

Já a pesquisa de Beleni Salete Grando relata um estudo feito para compreender as relações que se 
estabelecem em processos educativos no que se refere ao preconceito. Seja sob forma de rituais festivos, 
jogos ou brincadeiras populares, a autora descreve a análise e a pesquisa necessárias para que seja com-
provada a capacidade da intervenção interdisciplinar e efetivada a educação intercultural na escola. 
Enquanto outros autores e pesquisadores olham a prática pedagógica na forma de reensinar a história, 
modificando cartilhas e reformulando a prática dos professores, Beleni o aborda usando como base a 
arte, a cultura, a educação física, a dança, as festas tradicionais e outras formas lúdicas para reeducar, 
combatendo o preconceito e valorizando a história de cada grupo social. 

Um estudo da prática pedagógica sob forma de pesquisa quantitativa foi feito por Ana Beatriz 
Sousa Gomes, que analisa educadores de dois centros de ensino em Teresina, Piauí. Foram dois anos 
de análise em que a inserção do movimento negro é destaque em instituições nas quais o multicul-
turalismo, a pedagogia interétnica e a Pedagogia Multirracial são fatores principais. Mais uma vez é 
constatado que o processo educacional é o principal responsável pela transmissão do preconceito 
– e erradicação dele. Uma das metodologias utilizadas nas escolas é a problematização do racismo. 
Após a discussão do tema em sala de aula, os alunos desenvolvem práticas e conversas que eliminam 
a relação pedagógica autoritária – o que facilita o diálogo. A pesquisadora acredita que o movimento 
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negro deve dar prosseguimento à intervenção pedagógica, embora seja dever do sistema educacional 
proporcionar uma revisão de conceitos e práticas de ensino. Com base na importância da qualificação 
dos professores e educadores, a autora acredita que a mudança poderá ocorrer não só nos discursos 
e documentos, mas efetivamente.

Usando outra forma de educar, Eliane Santana Dias Debus observa a literatura sobre a cultura 
africana e afro-brasileira nas obras de Joel Rufino dos Santos, Júlio Emílio Braz e Rogério Andrade Barbo-
sa. A literatura é outra forma de promover o estudo sobre diferentes povos, ao constituir narrativas de 
ficção que servem como exemplo e estudo na vida real. Segundo Eliane, os três escritores se aproximam 
em suas características literárias, pois possuem obras sobre a cultura africana há bastante tempo e não 
escrevem apenas por uma necessidade de nicho editorial, mas para recontar suas histórias. Isso leva o 
leitor a refletir sobre a multiplicidade de cores, raças, gêneros que o rodeia.

Uma análise distinta da cultura negra é feita por Petrônio Domingues, ao falar da Associação 
Cultural do Negro, criada nos anos 1950, em São Paulo. Era um centro cultural de conscientização sobre 
a raça negra no Brasil. O projeto englobava uma espécie de agência de emprego – para incluir os negros 
ao mercado de trabalho - e dispunha de um espaço recreativo de dança, música e teatro. 

Todos os autores concordam que a educação é a forma mais eficaz de combater o racismo e inserir 
a história do negro no currículo escolar. Com isso, há um significativo aumento na valorização da ori-
gem de cada grupo social, que independe da cor da pele. Mas isso não basta: por essa razão, a análise 
das cotas raciais no ingresso às universidades públicas encerra este livro.

O artigo dos pesquisadores Marcelo Henrique Romano Tragtenberg, Graciane Daniela Sebrão, 
Luciana Maciel de Souza, Marcia Pompeo Nogueira e Gláucia de Oliveira Assis traz um pesquisa 
sobre as ações afirmativas em três  instituições públicas de ensino superior de  Santa Catarina (Univer-
sidade Federal, Instituto Federal de Educação e Universidade do Estado). Os autores se debruçaram 
sobre a formação escolar, sobre grupos sociais de inclusão do negro na sociedade, mercado de trabalho 
e no que diz respeito à valorização da raça e erradicação do racismo. Foram analisadas no estudo as 
políticas públicas que tangem o princípio constitucional da igualdade material, econômica, racial e 
sócio-cultural das diferentes raças. Há também uma análise dos projetos de lei de cotas paras as univer-
sidades federais – que determina a reserva de 50% das vagas para egressos de escolas públicas – e do 
Estatuto da Igualdade Racial – que propõe uma cota de 20% das vagas nas universidades para os negros. 
Os índices de desigualdade no Brasil e em Santa Catarina foram citados no estudo.

Este livro, portanto, apresenta um panorama abrangente das iniciativas que estão de-
finindo os novos rumos de uma educação para priorizar a democracia racial e combater o 
racismo e a desigualdade.
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As relações raciais no 
Brasil contemporâneo1

Gevanilda Santos2

Há concordância entre estudiosos das ciências sociais de que os movimentos sociais têm o pa-
pel de democratizar a sociedade. Essa é uma tarefa importante e foi assumida por vários movimentos 
sociais no Brasil dos anos 70 em defesa das liberdades políticas (Movimento pelas Diretas Já), direitos 
humanos (anistia aos presos políticos, fim das torturas e campanhas contra a violência policial), melho-
ria da qualidade de vida (movimento contra a carestia, por mais creches, saúde e educação públicas de 
qualidade), o direito de greve e, por fim, o direito às diferenças, com forte expressão nas conquistas dos 
negros, mulheres e homossexuais, entre outros.

As mudanças no Brasil contemporâneo foram impulsionadas por muitos atores e atrizes dos 
movimentos sociais que dedicaram grande parte das suas vidas à luta política e essa história não 
pode se apagar da memória, sobretudo porque nortearão as novas gerações no continuum histó-
rico das lutas sociais. 

No período Pós-Ditadura Militar de 64, muitos brasileiros se engajaram politicamente em prol 
da igualdade e da liberdade democrática buscando relações sociais, em seus aspectos étnicos, mais 
igualitárias e livres dos traços de opressão e dominação; tal feito provocou mudança qualitativa 
no relacionamento dos grupos étnicos brasileiros, é isso que neste artigo chamamos de relações 
raciais contemporâneas. 

A juventude negra não ficou de fora dessa movimentação e, aliando consciência política e 
consciência racial, protagonizou mudanças significativas no padrão das relações raciais brasilei-
ras contemporâneas.

À época, as organizações negras estreitaram relacionamento com os ideais da esquerda brasilei-
ra subjacentes às organizações legais ou clandestinas, como partidos políticos, sindicatos, Teologia da 
Libertação, música de protesto, cinema novo, teatro do oprimido e teorias marxistas e anticapitalistas 
(GUIMARãES, 2002). Denunciar a violência policial, afirmar a valorização da identidade e cultura negra 
constituiu nova prática social e política capazes de despertar a sociedade do mito da democracia racial.

1  Este artigo trata de 
conteúdos já referi-
dos originalmente no 
livro Relações Raciais 
e Desigualdades no 
Brasil, de minha autoria, 
publicado em São Paulo, 
pela Editora Selo Negro, 
em 2009.

2  Mestre em Sociologia 
Política PUC-SP. Profes-
sora. Membro da Soweto 
Organização Negra. 
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A movimentação nacional da identidade negra e a 
efervescência política contra o racismo na década de 70 

A movimentação sociopolítica da juventude negra nos anos 70 foi uma resposta aos mecanismos 
de exclusão da sociedade brasileira e manifestou-se na cultura e na política, fato que por si só represen-
tava um protesto às condições de vida a que os jovens negros estavam submetidos e ao modelo racial vi-
gente, e encontrou ressonância na luta norte-americana pelos direitos civis, nas guerras de libertação dos 
povos africanos de Angola, Moçambique e Guiné-Bissau e na luta contra o apartheid na África do Sul.

Em 1971 foi criado em Porto Alegre (RS) o Grupo Palmares, precursor do movimento negro mo-
derno no Brasil. O Grupo Palmares realizou o primeiro ato de repúdio à história do Brasil em homena-
gem a Zumbi. O grupo propôs que o dia 13 de maio fosse considerado a data da falsa abolição, haja vista 
as desigualdades sociais entre negros e brancos e, portanto, tal abolição não deveria ser comemorada. 
Em seu lugar, o dia 20 de novembro, data do assassinato de Zumbi dos Palmares, deveria ser celebrado 
em homenagem a sua luta e resistência. 

No Rio de Janeiro surgiu o movimento soul, batizado posteriormente de “Black Rio”. Consistia 
em inúmeros bailes, frequentados por uma juventude negra constituída não apenas de trabalha-
dores, mas também de estudantes secundaristas e universitários. Esses bailes reuniam milhares de 
jovens e acabaram interligando os das zonas Norte e Sul do Rio de Janeiro. Os bailes soul do Renas-
cença Clube tornaram-se o ponto de encontro de estudantes e trabalhadores. A força do movimento 
soul também conquistou a juventude negra de São Paulo, que frequentava os bailes da Chic Show, 
Black Mad, Os Carlos, Clube da Cidade e outras equipes do gênero. Em meados da década de 70, a 
periferia da cidade viu surgir inúmeros grupos de dança de rua. A partir de l974, o debate sobre a 
realidade do negro expandiu-se para o Centro de Estudos Afro-Asiáticos, o Instituto de Pesquisa das 
Culturas Negras (IPCN), a Universidade Federal Fluminense (UFF) e o Grêmio de Arte Negra Escola 
de Samba Quilombo, sob a liderança de Antônio Candeia Filho.Na Bahia – outro centro de eferves-
cência cultural da época – ocorreu o mesmo processo. O bloco afro-baiano Ilê Ayê, inaugurado em 
1974, transformou-se na maior expressão da negritude com identidade étnica na cultura de matriz 
africana. O palco desse cenário foi o Curuzu, na Liberdade, bairro de maior população negra na cida-
de de Salvador. Essa efervescência estimulou o surgimento de outros blocos afro, como o Olodum e 
o Araketu, e potencializou o afoxé mais tradicional – representado pelos Filhos de Gandhi –, criando 
uma nova onda musical, corpórea, literária e estética da negritude baiana. Assim, os principais ele-
mentos da raiz civilizatória das etnias gege, ketu e angola se popularizam.
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No rastro da efervescência cultural e política contra a ditadura militar ocorreu o renascimento de 
manifestações de protesto negro em Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas e Maranhão. 

A partir de 1976, iniciaram-se os contatos no eixo Rio-São Paulo. As discussões entre esses dois 
polos metropolitanos dar-se-iam em um ponto fundamental, a criação de um movimento negro de 
caráter nacional. Assim, são lançadas as bases do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial 
(MUCDR), posteriormente chamado de Movimento Negro Unificado (MNU).

No dia 7 de julho de 1978 foi fundado o MUCDR, com um ato público que reuniu milhares de pes-
soas nas escadarias do Teatro Municipal, na Praça Ramos de Azevedo, centro de São Paulo. A manifes-
tação paulista de rua recebeu o apoio e a presença de representantes de vários estados do Brasil. Todos 
repudiaram, denunciaram e exigiram providências diante da discriminação racial sofrida por quatro 
atletas negros do time de voleibol do Clube de Regatas Tietê. Também, repudiaram o assassinato, pela 
polícia, do jovem operário negro da periferia de São Paulo Robson Silveira da Luz. 

A grande imprensa brasileira pouco noticiou o fato. Já o jornal Versus, da imprensa negra alterna-
tiva, realizou ampla cobertura.

Segundo Hamilton Cardoso, militante e jornalista dessa época, o Movimento Unificado Contra a 
Discriminação Racial foi idealizado pelo Núcleo Negro Socialista (NNS). Este foi criado no estado de São 
Paulo por universitários negros do eixo São Paulo-Campinas-São Carlos e pelos jornalistas que atuavam 
no jornal Versus. O propósito era atuar na luta antirracismo. O Núcleo reuniu lideranças negras estu-
dantis de vários estados brasileiros. O Núcleo Negro Socialista pretendia aglutinar não só o negro, mas 
todos aqueles que sofriam discriminações: negros, mulheres, indígenas etc., o que explica a sigla inicial 
MUCDR (Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial).

Em relação às comemorações do dia 13 de Maio, o Núcleo propunha sair às ruas, porque avaliava 
que o era uma data popularmente celebrada para enaltecer a benevolência da princesa Isabel. Por isso, 
necessitava de uma visão mais crítica sobre o significado da Abolição da Escravatura e o papel histórico 
da ideologia da democracia racial. 

Após intensos debates, o dia 13 de maio entrou no calendário de luta como o Dia Nacional de Luta 
Contra o Racismo. 

Já o dia 20 de novembro, Dia Nacional da Consciência Negra, representaria a ampliação da consci-
ência social contra o racismo buscando resgatar e valorizar a memória de Zumbi dos Palmares.

Segundo Hamilton Cardoso, a primeira fase da história do MUCDR teve uma grande vitória na ex-
periência de combate ao racismo dentro dos movimentos de esquerda, mas fracassou em seu processo 
de implantação. O Núcleo Negro Socialista nunca chegou a definir uma política antirracismo, o que de 
certa forma contribuiu para o seu enfraquecimento. 
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Em 1979, o Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial passou a se chamar Movimento 
Negro Unificado (MNU) (IANNI et al., 2005). Com ele inaugurou o protesto nas ruas para denunciar o 
mito da democracia racial, a violência policial e a pobreza da população negra. Essa habilidade política 
inspirou diversas organizações negras espalhadas por todo o território brasileiro.

Breve panorama das organizações
do Movimento Negro Brasileiro

O cenário dos anos 70 é ilustrativo da luta da população negra brasileira que vem num con-
tinuo de resistência desde o Quilombo dos Palmares. Segundo Carlos Moore,uma longa trajetória 
histórica é um importante aspecto metodológico que explica a singularidade da história africana, 
e, podemos também inferir que se aplica a história do negro no Brasil.3 Este aspecto nos permitira 
observar a longa periodização da resistência negra no Brasil que tem seu marco inicial na história 
dos quilombos dos Palmares. 

A resistência à opressão do sistema colonial desde o século XVI ate as diversas expressões de mobi-
lização pela valorização da identidade negra e o combate ao racismo no período republicano, nos sécu-
los XIX e XX, marcou a trajetória do Movimento Negro no Brasil. Ela é de longa duração e manifesta-se 
em varias esferas da sociedade, a exemplo das revoltas coloniais, as irmandades religiosas católicas, as 
campanhas abolicionistas, os clubes recreativos e culturais, os territórios de religiosidade de matriz afri-
cana, as escolas de samba, as academias de capoeira, os jornais e imprensa negra, afoxés e blocos afros, 
congos e congadas, institutos de estudos e pesquisa, grupos, associações, ONGs, ou as denominadas 
entidades ou organizações negras propriamente ditas, os órgãos antirracistas nos sindicatos, partidos 
políticos e instituições governamentais. 

Vejamos um breve panorama das organizações do Movimento Negro Brasileiro que comumente 
classificadas de manifestação de resistência guardaram aspectos importantes da identidade, da memó-
ria, e da história da população negra brasileira. Esse panorama será traçado considerando apenas no-
mes da organização, estado brasileiro onde foi institucionalizada a luta resistência e data da fundação. 

Quilombo dos Palmares - AL (1630 -1695), Irmandade Nossa Senhora dos Homens Pretos SP 
(1725), Irmandade do Rosário dos Homens Pretos – SP (1771), Inconfidência Baiana/ Revolta dos Al-
faiates ou Revolta dos Búzios – BA (1798), Sociedade Protetora dos Desvalidos SPD BA (1832), Jornal O 
Homem de Cor – SP (1833), Revolta do Malês – BA (1835), Criação do Terreiro do Gantois – BA (1849), 
Lei Euzébio de Queiroz (1850), Lei do Ventre Livre (1871), Sociedade Beneficente e Cultural Floresta 

3  Cf. BRASIL, Ministério 
da Educação e Cultura. 

Educação Anti-racista: 
caminhos abertos pela Lei 
Federal 10.639/2003. Bra-
sília: Ministério da Educa-

ção, 2005 p. 131-166.
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Aurora - RS (1872), Centro Abolicionista Acadêmico de São Paulo fundado por Luiz Gama (1880), Lei 
dos Sexagenários (1885), Lei Áurea (1888), Clube Beneficente Cultural e Recreativo Jundiaiense “28 de 
Setembro” - SP (1897), Fundação da Escola de samba Deixa Falar – RJ (1908), Fundação da Tenda de 
Umbanda Nossa Senhora da Piedade RJ (1908), Revolta da Chibata – RJ (1910), Criação do Ilê Axé Opó 
Afonjá BA (1910), Clube 13 de Maio antigo Sociedade Beneficente Antonio Bento - SP (1910), Jornal 
Menelik – SP (1915), Lançamento de “Pelo telefone”, primeiro samba a ser gravado RJ (1916), Centro 
Cívico Palmares - SP (1916), Fundação da Escola de Capoeira Mestre Bimba – BA (1918), Centro Cívico 
(literário) Cruz e Souza SC (1918), Jornal Clarim d’ Alvorada - SP (1924), Jornal Quilombo - RJ (1929), 
Grêmio Recreativo Cultural Social Escola de Samba Vai-Vai – SP – (1930), Frente Negra Brasileira – SP, 
PE, BA, MG, ES, (1931), Legião Negra Socialista – SP (1932), Fundação da União Geral das Escolas de 
Samba RJ (1934), Escola de Samba Primeira de SP (1935), Associação de Empregadas Domesticas funda-
da por Laudelina de Campos Mello na cidade de Santos (1936), Escola de Samba do Lavapes SP (1937), 
Criação do Centro Esportivo de Capoeira Angola Mestre Pastinha (1941) BA, Fundação da Sociedade 
Beneficente e Recreativa São Jorge do Engenho Velho – Casa Branca – BA (1943) União dos Homens de 
Cor do Brasil RJ e RS (1943), Teatro Experimental do Negro - RJ (1945), Convenção Nacional do Negro 
Brasileiro - SP (1945), Irmandades de Nossa Senhora do Rosário – MG (1946), Frente Negra Trabalhista - 
SP (1948), Grêmio Literário Cruz e Souza – MG (1948), União. Cultural. dos Homens de Cor - RJ (1948), 
Conferência Nacional do Negro - RJ (1949), Afoxé Filhos de Gandhi BA (1949), 1º Congresso do Negro 
Brasileiro - RJ (1950), Conselho Nacional das Mulheres Negras - RJ (1950), Teatro Popular Brasileiro fun-
dado por Solano Trindade – RJ (1950), Renascença Clube - RJ (1951), Associação Cultural do Negro - SP 
(1954), Casa de candomblé Fanti-Ashanti - MA (1954) Centro de Estudos Afro-Orientais da UFBa - BA 
(1959), Aristocrata Clube – SP (1961), Câmara de Comércio Afro-Brasileira - SP (1968), Equipe de Baile 
Chic Show – SP (1968), Centro de Estudos Africanos da USP - SP (1969), Grupo Palmares – RS (1971), 
Grupo Evolução de Campinas/SP (1971), Centro de Estudos e Arte Negra (Cecan) - SP (1972), União 
das Escolas de Samba Paulistana UESP SP (1973), Centro de Estudos Afro-Asiáticos Universidade Can-
dido Mendes - RJ (1973), Bloco Afro Ilê Aiyê – BA (1974), Simba - Sociedade Brasil-África – RJ (1974), 
Instituto de Pesquisa das Culturas Negras IPCN – RJ (1975), Equipe de Baile Zimbabwe SP (1975), Insti-
tuto Brasileiro de Estudos Africanistas - SP (1975), Centro de Estudos Brasil-África (Cenba) - RJ (1975), 
Federação das Entidades Afro-brasileiras do Estado de São Paulo – SP (1975), Teatro Popular Solano 
Trindade Embu/SP (1975), Escola de Samba Quilombo RJ (1975), Grupo de Trabalho André / UFF RJ 
(1975), Jornal Versus-Seção “Afro-Latino-América” (12ª à 24ª edição) SP (1975), Revista Tição RS (1976), 
Núcleo Negro Socialista - SP (1977). 

Nos marcos da ditadura militar foi fundado nas escadarias do teatro municipal de São Paulo o Mo-
vimento Unificado contra a Discriminação, depois denominado MNU no ano de 1978, posteriormente, 
inúmeras organizações de expressão sociocultural e/ou política foram fundadas.
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FECONEZU – Araraquara /SP (1978), Pastoral Afro Brasileira (1978), Bloco Afro Badauê BA (1978), 
Lançamento do primeiro volume dos Cadernos Negros – SP (1978), Grupo Negro da PUC – SP (1979), 
Centro de Cultura Negra do Maranhão (1979), bloco afro Olodum – BA (1979), bloco afro Malê De-
balê BA (1979), Quilombhoje Literatura – SP (1980), Instituto de Pesquisas e Estudos Afro-Brasileiros 
IPEAFRO-SP (1980), Legião Rastafári – BA (1980), Movimento Cultural Filhos de JAH – RJ (1980), Centro 
de Estudos e Defesa do Negro do Pará CEDENPA (1980), Grupo União e Consciência Negra do Brasil – RJ 
(1981), Bloco Afro Muzenza BA (1982), Bloco afro Agbara Dudu RJ (1982), Agentes de Pastoral Negros 
do Brasil APNs - SP (1983), Nzinga Coletivo de Mulheres Negra – RJ (1983), Centro de Estudos da Cul-
tura Negra Cecun - ES (1983), Núcleo Cultural Níger Okán – BA (1984), Grupo homossexuais negros 
Adê Dudu _ BA (1984), Centro Brasileiro de Informação e Documentação do Artista Negro CIDAN - RJ 
(1984), Grupo Trabalhos e Estudo Zumbi Tez - MS (1984), Conselho de Participação e Desenvolvimento 
da Comunidade Negra – SP (1984) Sociedade Afro sergipana de Estudos e Cidadania – SE (1986), Núcleo 
de Estudos Negros NEN - SC (1986), Cecune - POA (1987), Instituto do Negro Padre Batista - SP (1987), 
Maria Mulher – Organização de Mulheres Negras - RS (1987), Núcleo de Consciência Negra na USP – 
SP (1987), Instituto Nacional da Tradição e Cultura Afro Brasileiro INTECAB – BA (1987), I Encontro de 
negros do sul/sudeste – RJ (1987), N’zinga - Coletivo de Mulheres Negras – RJ (1987), Centenário da 
Abolição (1988), Lei Cao criminaliza o racismo (1988), Bloco Afro Oriashé - SP (1988), União de Negros 
pela Igualdade-Unegro – SP (1988), I Encontro Nacional de Mulheres Negras - RJ (1988), Geledés - Ins-
tituto da Mulher Negra - SP (1988), Fundação Palmares Minc – DF (1988), Centro de Articulação de 
Populações Marginalizadas CEAP – RJ (1989), Grupo Angola Janga - POA (1988), N’zinga – Coletivo de 
mulheres Negras de BH – MG (1988), Fundação Pierre Verger – BA (1989), Posse Sindicato Negro – SP 
(1989). Núcleo Cultural Força Ativa – SP (1989), Movimento Hip-Hop. Organizado - MH20 SP (1989), 
II Encontro de negros do Sul – Sudeste SP (1989), X Encontro de Negros do Norte Nordeste BA (1989), 
Instituto Palmares de Direitos Humanos – IPDH – RJ (1989), Centro de Estudos das Relações de Trabalho 
e Desigualdades Ceert – SP (1990), Casa de Cultura da Mulher Negra – Santos (1990), III Encontro de 
negros do Sul – Sudeste ES (1990), União dos Negros de Aracaju (1990), I Encontro Nacional de Entidades 
Negras ENEN – SP (1991), Secretaria Extraordinária de Defesa e Promoção das Populações Negras – RJ 
(1991), Centro Nacional de Religiosidade e Africanidade Afro - Brasileiro CENARAB MG (1991), Soweto 
Organização Negra – SP (1991), Núcleo de Estudos Afro-brasileiros NEAFRO/PUC SP (1991), NEAB - 
UFSCar, Sociedade Comunitária Ecológica Cultural e Escola de Samba “Fala Negão” – SP (1992), Criola RJ 
(1992), Instituto Cultural Steve Biko BA (1992), Coordenadoria dos Assuntos da População Negra CONE 
– SP (1992), Educafro – Educação e Cidadania de Afro-descendentes e Carentes – SP (1993), Movimento 
dos pré-vestibulares para negros e carentes RJ (1993), SENUN (BA) 1993, Grupo Cultural Afro Reggae RJ 
(1993), Posse Haussa SP (1993), Comissão Nacional de Combate à Discriminação Racial da CUT (1994), 
Malungus - Organização Negra - PB (1994), Tricentenário da morte de zumbi dos Palmares (1995), Pri-
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meira titulação de terra de quilombola em Oriximiná – Para (1995), Secretaria Nacional de Combate 
ao Racismo do PT (1995), Instituto Sindical Interamericano Pela Igualdade Social (INSPIR) reúne CUT, 
CGT, FS, AFLCIO e ORIT –SP (1995), CEAFRO/UFBA 1995, Jornal IROHIN – DF (1996), NEINB Núcleo 
de apoio a pesquisa em estudos interdisciplinares sobre o negro brasileiro (SP) 1996, Oriashé Sociedade 
Brasileira de Cultura e Arte Negra – SP, Coordenação Nacional de Quilombos CONAQ (1996), Fala Preta! 
Organização de Mulheres Negras - SP (1997), Coletivo de Empresários e Empreendedores Afro-Brasileiros 
CEABRA – SP (1997), Afrobras – Sociedade Afro Brasileira de Desenvolvimento Sócio Cultural apresenta 
- SP (1997), Associação Pró-Falcêmicos Anemia falciforme - SP (1998), Frente Parlamentar em Defesa da 
Igualdade Racial (1999), Associação Cultural Reggae – SP (1999), Casa do HIP HOP Diadema/SP (1999), 
Fundação Centro de Referência da Cultura Negra – MG, 1999), Kilombo – Organização Negra do RN 
(2000), Associação Brasileira de Pesquisadores Negros PE (2000), Instituto de Mulheres Negras do Amapá 
– IMENA AM (2000), Feriado Estadual Dia 20 de Novembro, RJ (2000).

Registramos no panorama acima as principais organizações da luta antirracista que marcaram o 
desenvolvimento institucional das relações sócio-raciais brasileiras no âmbito da sociedade civil e em 
seu aspecto jurídico-político. 

Esse mapeamento inicial demarcou apenas as organizações negras fundadas e pioneiras em cada 
campo de atuação, e não é a expressão quantitativa real das inúmeras organizações do mesmo estilo 
que existem por todo o Brasil. O panorama das organizações negras se inicia no século XVI com o Qui-
lombo dos Palmares, e termina no século XX com as organizações negras fundadas até o ano de 2000. 
Todas elas protagonizaram a luta contra o racismo, a denúncia das práticas discriminatórias e todas as 
formas de preconceitos, e ressignificaram o aspecto político da consciência negra em cada época, em 
cada Estado da União, e ao seu modo e nas peculiaridades das suas relações sócio-raciais contribuíram 
para estruturação do movimento social negro e para seu objetivo maior: despertar o Brasil do mito da 
democracia racial e assim superar o racismo.

As organizações contemporâneas proclamam-se herdeiras de Dandara e Zumbi e de todos os 
guerreiros que lutaram por liberdade, pelo resgate da ancestralidade e pelo progresso material (bens e 
riquezas) e imaterial (sabedoria e conhecimento) da civilização africana. Considerando apenas o perío-
do republicano podemos dizer que as organizações negras fundadas entre 1930 e 1960 desenvolveram 
uma importante resistência cultural e política sem, contudo, realizar crítica pública ao mito da demo-
cracia racial – com exceção da Frente Negra Brasileira (FNB), da imprensa negra e do Teatro Experimen-
tal do Negro (TEN). As organizações negras fundadas a partir dos anos 70 com o surgimento do MNU 
adquiriram expressão política baseada na mobilização e contestação da condição de vida da população 
brasileira, pois defendiam publicamente suas demandas amparadas na luta por garantia constitucional 
de exercer seus direitos sociais e também na construção da identidade negra. Foi o tempo em que se 
firmaram nos centros urbanos as instituições/organizações negras de protesto.
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Nos anos 80 e 90, o ideal antirracista travou uma guerra ideológica com as intuições brasileiras 
(Estado, Igreja, universidades, partidos políticos, sindicatos, centros de estudo, institutos de pesquisa e 
estatísticas, empresas e órgãos públicos) com o objetivo de conquistar maior participação social, isono-
mia econômica e valorização identitária.

O Movimento Negro Brasileiro (MNB) tornou-se uma estratégia importante no processo de de-
mocratização da sociedade civil e política brasileira. Cada uma de suas organizações fundadas nesse pe-
ríodo com a missão de combate o racismo influencia e potencializa indivíduos e instituições a reverem 
as desigualdades das relações raciais brasileiras no plano individual, cultural e político, e no plano cole-
tivo o MNB colocou novas demandas políticas públicas para os governos e o Estado brasileiro. Critica 
ao padrão desigual das relações sócio-raciais brasileira avolumou diagnóstico e circunstância que cada 
vez mais explicitou a posição subalterna dos negros e negras na educação, saúde, mercado de trabalho, 
segurança pública, lazer, violência de gênero, intolerância religiosa, genocídio da juventude e a questão 
fundiária enfrentada por quilombolas.

O Movimento social negro nos últimos 30 anos fez uma verdadeira revolução cultural contra a 
prática e mentalidade escravocrata arraigada no pensamento da elite brasileira. O Movimento Negro 
coloca em xeque o mito da democracia racial e apresenta novos caminhos para a reeducação de uma 
sociedade fundada no colonialismo, no patriarcal ismo, machismo e racismo.

Hoje o Movimento Negro engloba o conjunto das organizações negras do tipo sociedade recreati-
va, associação comunitária ou cultural, instituto de pesquisa, grupos e organizações não governamen-
tais – além de personalidades e indivíduos engajados em ações políticas, culturais, sociais, religiosas, 
recreativas e desportivas – que lutam para promover a igualdade racial. Seu objetivo é combater o 
racismo manifesto nas relações sociais brasileiras marcadas pelo preconceito, a discriminação e o racis-
mo, defender os direitos da população negra e empoderar sua presença nas instancias jurídico-politicas. 

 O Movimento Negro Brasileiro está organizado em todas as regiões brasileiras, muito embora se 
concentre nos centros urbanos da região Sudeste. Nas regiões norte e nordeste, a maior expressão são 
as entidades de características culturais e religiosas de matriz africana. Em ambos os casos, são organi-
zações da sociedade civil do tipo informal e sem estatuto civil, mas que compartilham unidade política 
de ação ao combater o racismo. O maior âmbito de atuação das entidades são os municípios, e um 
pequeno número das organizações tem caráter nacional. 

Há também grande vinculação das organizações negras com instituições religiosas, universitárias, 
sindicais e partidárias, principalmente na utilização do seu espaço físico e apoio financeiro, o que de 
certa forma compromete sua autonomia e, consequentemente, o pensamento crítico.

A ação das organizações negras quer de características culturais, comunitárias ou políticas se de-
senvolvem nas diversas áreas diversas: educação, saúde, mercado de trabalho, direitos humanos, gêne-
ro, comunicação, terras de quilombos, religiosidades, juventude e relações internacionais. 
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Entre seus eixos de atuação estavam atividades recreativas que valorizam a identidade cultural ne-
gra; crítica ao sistema educacional e promoção da educação antirracista, crítica aos órgãos de segurança 
pública quanto à forma preconceituosa de abordar a juventude negra; denúncia da relação de gênero e 
raça machista e patriarcal e estímulo à autoestima da mulher negra; denúncia da desigualdade econômica 
no mercado de trabalho; abertura de área de estudos epidemiológicos para a saúde da população negra; 
respeito e autoestima aos adeptos da religião de matriz africana; orientação para a regularização fundiária 
das terras dos remanescentes de quilombos; pesquisa acadêmica e/ou estatística com recorte de raça/cor.

As datas comemorativas de expressão política nacional mais importante do Movimento Negro Brasi-
leiro são: 21 de março (Dia Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial); 13 de maio (Dia Nacio-
nal de Denúncia Contra o Racismo); 25 de julho (Dia da Mulher Negra Afro-latino-americana e Caribenha) 
e 20 de novembro (Dia nacional de Consciência Negra), 02 de Dezembro (Dia Nacional do Samba).

Hoje, as relações raciais modernas instituídas nos últimos trinta anos apontam a educação 
como a saída democrática para combater o racismo e, ao mesmo tempo, promover a igualdade 
racial. A dinâmica social mais igualitária entre brancos e negros tem sido alterada por pressões do 
movimento social negro.

As mudanças nas relações raciais
das principais instituições brasileiras

A Igreja Católica fez uma revisão crítica do seu papel conciliador na escravidão colonial e João Pau-
lo II pediu perdão pelo tratamento dado aos negros e pela violência cometida contra os indígenas da 
América. A primeira missa dos quilombos aconteceu em 1981, em frente à Igreja do Carmo, no Recife, 
mesmo local onde, em 1695, a cabeça de Zumbi foi exposta pelo bandeirante Domingos Jorge Velho.

Em 1988, ano do centenário da Abolição, a Igreja celebrou nova missa dos quilombos, lembrando 
os valores da cultura afro-brasileira e homenageando tanto Zumbi quanto a população negra adepta 
do catolicismo (BORGES, 2001).

Os sindicatos e alguns setores empresariais se defrontaram com a reivindicação de melhoria da 
situação dos negros no mercado de trabalho, com base nos quadros estatísticos que apontavam o alto 
número do desemprego entre a população negra, iniquidade salarial entre negros e brancos com a mes-
ma ocupação e práticas racistas na admissão do emprego. Haja vista o costume de exigir “boa aparên-
cia” para determinadas ocupações. As maiores vítimas dessa mentalidade excludente eram as mulheres, 
uma vez que o padrão de beleza intencionado era do tipo europeu.
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Também o círculo acadêmico – universidades, congressos internacionais, colóquios científicos, 
centros de estudos e institutos de pesquisa – intensificou os estudos estatísticos e no âmbito das ciên-
cias humanas a fim de diagnosticar novos indicadores das desigualdades raciais e novos processos de 
revisão histórica a partir do protagonismo de negros e negras. Os dados coletados e divulgados foram 
(e continuam sendo) instrumentos importantes pra redimensionar o racismo no Brasil. 

A historiografia brasileira ainda não esgotou o campo das pesquisas ligadas aos processos históri-
cos que revelam a participação do negro na sociedade. O desfecho final da Revolta da Chibata ocorrida 
em 22 de novembro de 1910 no Rio de Janeiro é ilustrativo de uma história inacabada. Ela revelou o 
tratamento repressivo e discriminatório da elite e do governo dos primeiros anos da república diante do 
protesto dos marinheiros, sob a liderança do Almirante Negro João Candido. Representou a negação da 
ampliação da cidadania e a garantia de direitos na Marinha brasileira que após 22 anos da abolição da 
escravatura ainda aplicava chibatadas como código de conduta disciplinar na Marinha. 

A anistia póstuma a João Cândido Felisberto foi sancionada 96 anos após a Revolta da Chibata, 
em 2006. Na Praça XV, centro da cidade do Rio de Janeiro e palco da revolta foi erguido uma estátua 
em homenagem a João Cândido, o “Almirante Negro”. Foi o reconhecimento do Estado Brasileiro a con-
tribuição do negro a História do Brasil. A Lei 10.639/03 e posteriormente a Lei 11.645/08 que obriga o 
ensino da história do negro, do indígena e da África nas escolas é um fator impulsionador da pesquisa 
nesse campo. Tais pesquisas certamente contribuirão para a revisão do livro didático e do currículo 
escolar na escola pública.

Mais recentemente as experiências exitosas das políticas de cotas nas universidades federais e es-
taduais têm aumentados os índices de participação da juventude negra ao ensino superior bem como 
tem despertando o debate sobre o conhecimento eurocêntrico por ela veiculado. 

No contexto da reforma pluripartidária e do aparecimento de novos partidos políticos, as institui-
ções governamentais se adaptaram aos novos tempos e, sob pressão dos ativistas negros dos partidos 
políticos progressistas, ampliaram a participação política e a representação de parlamentares negros 
(tanto homens quanto mulheres). 

No âmbito do poder executivo foram criados os primeiros órgãos governamentais especializados 
na defesa da população negra. 

Em São Paulo, o governador Franco Montoro instituiu o Conselho de Participação e Desenvolvi-
mento da Comunidade Negra (1984); em Brasília, o presidente José Sarney instituiu a Fundação Cultural 
Palmares, vinculada ao Ministério da Cultura (1988), e o presidente Lula criou a Secretaria Especial de 
Política de Promoção da Igualdade Racial (2003), vinculada à Presidência da República. Estava aberto o 
caminho para as políticas públicas destinadas a promover a igualdade racial. 
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O Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra do Estado de São Paulo foi 
o primeiro órgão estadual do gênero no país. Tinha como objetivo formar profissionais para lidar com 
o problema da discriminação racial. Seu modelo original priorizava algumas áreas de atuação, como 
violência policial, educação, mercado de trabalho e meios de comunicação. 

É interessante notar que a expansão dos conselhos é apontada como estratégia para ampliar a 
participação política institucional da comunidade negra. Tais conselhos vêm sendo implantados em 
vários municípios e estados brasileiros.

A Fundação Cultural Palmares foi criada durante os festejos oficiais do centenário da abolição 
com o objetivo de promover a integração cultural, econômica e política do negro no contexto do de-
senvolvimento do país. Entre suas atividades prioritárias está a emissão da certidão dos territórios de 
remanescente dos quilombos.

A Fundação Palmares, os Conselhos Estaduais e as Coordenadorias do Negro no âmbito municipal 
são exemplos das mudanças e das iniciativas do Estado para a integração do negro na sociedade. 

No âmbito do poder executivo federal em 21 de março de 2003 – Dia Internacional pela Elimina-
ção da Discriminação Racial –, o presidente Lula criou a Secretaria Especial de Política de Promoção da 
Igualdade Racial, em cumprimento às promessas eleitorais assumidas com setores do movimento negro 
engajados no Partido dos Trabalhadores.4

Em 2006 foi concedida a anistia póstuma a João Cândido, “Almirante Negro”, sancionada 96 anos 
após a Revolta da Chibata (1910). Para celebrar o feriado 20 de Dia Nacional da Consciência Negra na 
Praça XV, centro da cidade do Rio de Janeiro e palco da revolta foi erguido uma estátua em homenagem 
a João Cândido. Essa foi uma justa homenagem à saga heroica de João Candido que muito fez pela am-
pliação da cidadania na Marinha Brasileira. 

Na área da comunicação de massa, na década de 1990 surgiu a revista Raça. Essa publicação re-
presentou uma mudança no mercado editorial por apresentar uma editoria especializada na valoriza-
ção da beleza negra e estética no campo da moda afro. Além disso, deu grande visibilidade a todas as 
expressões da cultura negra, trazendo matérias com personalidades do mundo artístico e autoridades 
prestigiadas na sociedade brasileira. 

A revista consolidou-se no mercado editorial agregando o “Black is Beautiful” ao mercado profis-
sional da estética negra. Transformou-se no veículo de imagem positiva das personalidades negras da 
indústria cultural, especialmente no campo da música jovem, abordando o hip-hop, o pagode, a axé 
music e o samba de raiz, entre outros estilos.

4  Cf.: SANTOS, Geva-
nilda. Organização de 
negros e negras no Partido 
dos Trabalhadores na 
sociedade brasileira. In: JA-
CINO, Ramatis (Org.) Ìmó. 
Panorama do Pensamento 
Negro Brasileiro. São Paulo: 
Nefertiti, 2009, p. 55-74.
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Os avanços na legislação antirracista

O Brasil não é um país que vê com bons olhos a de ruptura capaz de gerar mudança rápida e 
inovadora na sua cultura política. Por isso, muitos acreditam que os brasileiros são mais afeitos à men-
talidade conservadora do que às ideias inovadoras que revolucionam costumes e comportamentos. As 
mudanças ocorrem, sim, mas de modo lento e gradual.

Na década de 1980, por pressão social e insistência das manifestações políticas, as eleições diretas 
permitiram mudanças na legislação das relações raciais brasileiras. 

Destacaremos a seguir três leis importantes que simbolizam o modo lento e gradual dos brasileiros 
de admitir mudanças favoráveis ao combate ao racismo: 

1. O artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal de 
1988, favorável à titulação de terras de remanescentes de Quilombo. 

2. A Lei nº 7.716/89, conhecida como Lei Caó, que criminalizou o racismo.

3. A Lei n. 10.639/2003, que altera o artigo 26 da Lei nº 9.394/96 das Diretrizes e Bases da Educa-
ção Nacional e inclui no currículo oficial da rede de ensino a obrigatoriedade de inclusão de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana. 

A Lei Caó
Segundo Helio Santos, o primeiro presidente do Conselho de participação e Desenvolvimento da 

Comunidade Negra do Estado de São Paulo “com Caó foi feito o esboço constitucional do projeto de 
criminalização do racismo, mais tarde aprovado pelos constituintes e hoje conhecido como Lei Caó”. 5 

Entre a Lei Afonso Arinos e a Lei Caó haviam se passado trinta e sete anos, e nesse tempo a lei se 
transformou em “letra morta”, expressão popular que designa o não cumprimento da legislação.

Com a Lei Caó, o racismo e suas expressões correlatas passaram a ser prescritos em lei como crimes 
inafiançáveis, provocando uma mudança – mais simbólica do que real – no código da legislação brasi-
leira. Isso porque ficava muito difícil julgar práticas racistas à luz do mito da democracia racial.

O artigo 68
A titulação e a regularização das terras quilombolas no Brasil são uma reivindicação antiga. A 

Constituição de 1988, por meio do artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias diz que 

5  Entrevista do Prof. Helio 
Santos à autora em 1991, 

na cidade de São Paulo.
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“aos remanescentes das comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida 
à propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos”. Tal lei deu nova identida-
de racial à população negra rural e aos remanescentes das comunidades dos quilombos, representando 
uma mudança sem precedentes no período pós-abolição. 

Vinte anos após a instituição dessa lei, a Comissão Pró-Índio de São Paulo (2008, p. 1) fez um ba-
lanço das terras quilombolas e concluiu que os territórios quilombolas regularizados no Brasil estão 
chegando à marca de um milhão de hectares. Essa área – mais precisamente, 980 mil hectares – está 
distribuída em 96 territórios quilombolas e 185 comunidades. Se considerarmos todos os títulos já 
concedidos (incluindo os não regularizados, cujo valor legal ainda pode ser questionado), a conta 
passa de um milhão de hectares (1.171.213 até setembro de 2008). Embora os números pareçam 
significativos, considera-se pequeno em relação à quantidade de comunidades quilombolas existente 
no país, estimado em três mil.

A Lei  nº 10.639/03
Educação e mobilidade social sempre foram um binômio importante para o fim da estratificação 

social. Desde os projetos educacionais da Frente Negra Brasileira até as recentes ações afirmativas no 
ensino superior, apelidadas de políticas de cotas, espera-se que a educação propicie a integração do 
negro na sociedade brasileira.

Muitos especialistas e educadores contribuíram para o aperfeiçoamento do sistema educacional 
brasileiro denunciando suas imperfeições no tocante ao acesso universal, à garantia de permanência e 
à diversidade do conhecimento veiculado. 

Estudos e pesquisas realizadas nas últimas décadas mostram que o negro é discriminado nos livros 
didáticos (SILVA, A., 1995) e que os não brancos têm oportunidades educacionais limitadas em relação 
aos brancos da mesma origem social. Outro dado interessante é que a escolarização dos negros propicia 
maior renda, porém em menor proporção do que ocorre com os brancos (HASENBALG, 1979).

A revisão historiográfica do Quilombo dos Palmares e a elevação de Zumbi à categoria de herói 
nacional lançaram as bases para a inclusão, no sistema educacional, do conhecimento relativo aos três 
povos formadores da sociedade brasileira e do respeito às diferenças peculiares a identidade étnica. 

A inserção da concepção sobre diversidade nas políticas educacionais, nos currículos e na forma-
ção dos professores está sendo gradualmente implantada a partir da Lei n. 10.639/03, que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases da Educação e inclui no currículo oficial de escolas públicas e privadas de Ensino Bási-
co a obrigatoriedade do ensino da temática História e Cultura Afro-brasileira e Africana. Posteriormente 
foram instituídas pelo Ministério de Educação as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana através do Pare-
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cer CNE/CP 3/2004. A solidez da legislação e o estímulo à educação antirracista foram tamanhos que se 
promulgou a Lei nº 11.645/08, que trata da inclusão da cultura indígena nos currículos. 

Na prática, o sistema educacional brasileiro deu passos largos em direção à adoção de programas 
de ações afirmativas, isto é, conjuntos de ações políticas e orçamentárias destinadas à correção de desi-
gualdades raciais e sociais. Essas ações visam oferecer tratamento diferenciado a fim de corrigir desvan-
tagens históricas e eliminar a marginalização criada e mantida pela estrutura social brasileira. 

Essas mudanças, ainda em curso, desafiam os gestores educacionais a se posicionar favoravelmen-
te à democratização das relações sociais e ao fim da desigualdade racial, podemos dizer que a mentali-
dade de tradição escravocrata mudou mais em seus aspectos simbólicos do que materiais. Mas mudou.

Sabemos que a democracia se renova com participação, não apenas no sentido político, mas tam-
bém no sentido da democracia econômica que significa criar gradualmente oportunidade de acesso 
de todos aos bens e serviços da nação para diminuir a desigualdade social que separa negros e brancos. 

O Brasil deu passos largos para garantir o direito dos nos últimos anos. A inclusão já é garantida 
por leis, como a Lei Caó e o Artigo 68 da Constituição Federal de 1988, a Lei nº 10.639/03 e o Decreto nº 
4.887/03, contudo, faltam respostas políticas mais contundentes para modificar aquela a mentalidade 
que admite mais ações simbólicas do que material e efetiva.

Esta em via de construção uma saída desafiadora ao Estado Brasileiro para a inclusão social de 
negros e negras. A implantação das políticas pública contra a discriminação e as desigualdades raciais 
no Brasil, conhecidas por ser um conjunto de planejamentos, programas e ações governamentais com 
a finalidade de promover a igualdade racial entre negros e brancos. 

Essa ideia surgiu no campo legislativo através do Projeto de Lei conhecido com o Estatuto da Igual-
dade Racial que estabelece políticas de ações afirmativas para reduzir as desigualdades raciais relativas 
à distribuição de renda, discriminação no mercado de trabalho, na educação, na saúde, comunicação, 
acesso a moradia e a terra e proteção contra intolerância religiosa.

O PL n. 6264, de 2005 do Senado Federal foi originalmente apresentado a Câmara Federal no ano 
2000 e desde então recebe modificações e tramita no Congresso Nacional. Já foi aprovado na Câmara 
Federal e aguarda votação no Senado, para posteriormente, ser sancionado pela Presidência da República.

Qual é a importância do Estatuto? Ele cria uma nova institucionalidade para formular, coordenar e 
programar política pública para combater o racismo no âmbito Federal, estadual e municipal. 

A tarefa dessa nova institucionalidade não é nada simples. Ela devera inovar ao reunir as inúmeras 
iniciativas exitosas em todas as áreas governamentais e ampliar seu alcance nacional: formação conti-
nuada de professores no quadro da educação antirracista, divulgação das Diretrizes Curriculares Nacio-
nais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
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Africana aprovada no Conselho Nacional de Educação em 2004, as experiências voluntárias de reserva 
de vagas na universidade, programas de promoção da diversidade étnica, a revisão de livros didáticos 
para erradicar enfoque preconceituoso e inadequado sobre a história da África e do negro no Brasil, 
educação especifica aos quilombolas, a inserção do quesito cor no censo escolar, implantação da lei 
10.639/2003 nas escolas públicas e privadas, a política nacional de saúde da população negra e titulação 
das terras de quilombos.

O grande desafio é romper o isolamento das iniciativas da gestão pública no campo da promo-
ção da igualdade racial e consolidar uma política nacional e continuada capaz de fazer convergir os 
objetivos da consciência negra de todos os brasileiros com as diretrizes governamentais. O Estatuto da 
Igualdade Racial, se aprovado, será um instrumento legal para corrigir as iniquidades da sociedade bra-
sileira abertas no passado e que se reproduz, cotidianamente, no presente. O Estado Brasileiro promo-
vera assim um tratamento equitativo para os diferentes grupos da nossa sociedade. As relações raciais 
contemporâneas revisitadas nesse artigo têm na aprovação do Estatuto da Igualdade Racial um desafio 
inovador para experimentarmos a igualdade e a liberdade numa sociedade multirracial.
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Na pele do real: os desafios do 
Movimento Negro no Século XXI

Marcos Antonio Cardoso1

Há séculos estamos em luta. Antes, contra a escravidão, hoje enfrentando o racismo e a discrimina-
ção. Os anos de luta não foram suficientes para que fossem corrigidas as condições que mantêm o povo 
negro africano, nos dias atuais, às margens do desenvolvimento econômico, social e cultural do Brasil. 

O papel exercido pelos clubes sociais negros fundados desde os tempos do Império; o silenciamen-
to político imposto à Frente Negro-Brasileira em 1937 pelo Estado Novo de Getúlio Vargas; a experiên-
cia cultural e política do Teatro Experimental do Negro conduzido pelo militante, artista, escritor e líder 
político Abdias do Nascimento; as reivindicações sistematizadas pelas Convenções Nacionais do Negro 
nos anos 50; as perseguições, prisões, assassinatos e torturas cometidas pelo regime autoritário no pe-
ríodo de 1964-1985; e, em especial, a resistência ativa das manifestações culturais e religiosas de matriz 
africana que contribuem no processo contínuo de afirmação da nossa identidade étnica e racial; todos 
esses e outros movimentos foram essenciais para que o Dia Nacional da Consciência Negra se consoli-
dasse no instante mesmo em que o Movimento Negro se re-instituiu no cenário político brasileiro com 
a criação do Movimento Negro Unificado (MNU) em 1978. 

A partir daí, as diversas entidades e grupos do Movimento Negro rompem com o silenciamento 
político da luta contra o racismo no Brasil ao promover a difusão nacional da proposta do Grupo Pal-
mares e do poeta Oliveira Silveira, que simbolizam a valorização histórica da memória das lutas vividas 
no passado por nossos ancestrais, dignificam a nossa existência no presente e fortalecem a nossa agenda 
pela efetivação de políticas públicas que promovam o desenvolvimento com igualdade étnica e racial.

Sobretudo, nos inspiram a pensar como concretizar no futuro próximo um projeto político para 
o Brasil que inclua a riqueza da diversidade de povos e a pluralidade de culturas que cimentam nossa 
ideia de nação e que estabeleça os fundamentos da justiça social, da solidariedade e da fraternidade en-
tre nós, os brasileiros. O 20 de novembro simboliza a nossa maior conquista ao afirmar a “consciência 
negra” no nosso imaginário social, no tempo e na História. Por essa nobre razão, queremos que a data 
em que comemoramos a resistência do povo negro africano em Palmares e a qual assinala a trajetória 
heroica e a dramática morte de Zumbi seja instituída como Feriado Nacional no Brasil. 

1   Filósofo e Mestre em 
História pela UFMG. Ana-
lista de Políticas Públicas. 
Coordenador Pedagógico 
do Projeto Cantando 
a História do Samba. 
Militante da Fundação 
Centro de Referência da 
Cultura Negra (MG) e da 
Coordenação Nacional 
de Entidades Negras (CO-
NEN). Autor de: Cantando 
a História do Samba. Belo 
Horizonte: Mazza Edições, 
2003; O Movimento Negro 
– 1978/1998. Belo Horizon-
te: Mazza Edições, 2001; 
Zumbi. Belo Horizonte: 
Mazza Edições, 1995.
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Penso que o que define a expressão Movimento Negro Contemporâneo é a delimitação de uma 
linha de tempo cujo ponto de partida foi a intenção política do negro militante e poeta, o gaúcho 
Oliveira Silveira, que junto à ousadia criativa do Grupo Palmares de Porto Alegre, em 1971, propôs 
a transformação do dia 20 de novembro - data que marca o assassinato de Zumbi, líder da República 
Negra dos Palmares em 1695 - no Dia Nacional da Consciência Negra.

Entre esses acontecimentos da nossa História recente destacamos: nossa participação na luta pelas 
eleições diretas e no processo de mobilização popular por uma Constituinte Livre e Soberana; as memo-
ráveis marchas e manifestações políticas ocorridas em todo o país contra as comemorações oficiais em 
1988 do Centenário da Abolição formal do trabalho escravo no Brasil; nossa solidariedade internacional 
para com a luta contra o apartheid durante toda a década de 80 e para com a libertação de Nelson 
Mandela na África do Sul, em 11 de fevereiro de 1990; o primeiro Encontro Nacional das Entidades 
Negras e a criação da Coordenação Nacional das Entidades Negras (CONEN) em São Paulo em 1991; 
a articulação, em 1992, da Resistência Negra, Indígena e Popular nos 500 anos da Afro-Latino-América; 
a histórica Marcha pelos 300 anos da imortalidade de Zumbi dos Palmares contra o Racismo, pela Cida-
dania e Vida, marcha que mobilizou mais de 30 mil pessoas em Brasília no dia 20 de novembro de 1995; 
a Marcha a Porto Seguro nos “500 anos do Descobrimento” e a nossa efetiva participação na terceira 
Conferência Mundial contra o Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, 
realizada pelas Nações Unidas em Durban, na África do Sul, em 2001. 

Nos idos de 1970 e 1980, o Movimento Negro iniciou o processo de desconstrução política do 
mito da “democracia racial”. A luta contra a segregação e a discriminação racial e pela valorização da 
História, da herança civilizatória africana e da Cultura Negra têm o objetivo de fortalecer a identidade 
étnico-racial e a autoestima negra e são articuladas com a luta contra as desigualdades raciais. Ou seja, 
além das discriminações raciais cometidas individualmente, passa-se a combater, politicamente, a es-
trutura injusta de distribuição de riquezas, prestígio e poder entre brancos e negros. Para cumprir este 
objetivo, nas décadas seguintes, tomam corpo o debate nacional e as reivindicações a favor das políticas 
compensatórias e afirmativas voltadas para o povo negro africano na sociedade brasileira. 

Os acontecimentos que marcaram a luta contra o racismo no Brasil nos anos 70, nas décadas de 
80 e 90, colocaram o debate da desigualdade entre negros e brancos na agenda do Estado brasileiro, 
assumindo no início do século XXI uma nova conformação política nas ações do Movimento Negro. 

Essa nova conformação rivaliza com uma conjuntura pela qual a implementação de ajustes es-
truturais nas economias de muitos países, entre eles o Brasil, baseada em planos e projetos de cunho 
neoliberal, organiza a sociedade sobre a lógica do mercado, inclusive os direitos à cidadania. 

Na lógica do mercado, a competição e o individualismo são estimulados em detrimento da luta 
coletiva por melhores condições de vida, de igualdade e de ganhos mais justos no trabalho, tornando 
uma imensa maioria de trabalhadores excluída definitivamente da produção e do desenvolvimento.
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Uma nova ordem mundial impulsionada pelas elites dominantes tenta se perpetuar com base na 
violência que atinge principalmente a juventude negra, na destruição do tecido social e cultural, na 
manutenção das desigualdades raciais e de gênero. 

O internacionalismo do combate ao racismo, tão importante para o Movimento Negro contem-
porâneo na década de 70, é fundamental para compreendermos como o processo de globalização in-
terfere em nossas estratégias de enfrentamento aos desafios atuais da luta contra o racismo e a injustiça 
social no Brasil e no mundo. 

O povo negro africano sempre desempenhou um papel determinante em todas as fases de produ-
ção da riqueza e da economia do país. O esforço empenhado na construção do Brasil jamais foi suficien-
temente convertido em reconhecimento social e instrumento de mobilidade e desenvolvimentos social 
e econômico. Antes e depois do escravismo colonial, o povo negro-africano ainda se encontra na con-
temporaneidade sob as determinações restritivas do sistema capitalista, sobrevivendo no desemprego, 
em atividades de baixa remuneração, sem acesso aos bens urbanos e culturais, sem a propriedade da 
terra, vivendo em moradias de precária habitabilidade, afastado do ensino de qualidade e constituindo 
as maiorias excluídas das cidades, da cidadania e da riqueza produzida coletivamente por todos. 

A sociedade brasileira é organizada dentro de um sistema hierarquizado de relações políticas e 
econômicas, a partir do qual os interesses econômicos determinam em última instância a agenda políti-
ca e social, cujo objetivo é o de controlar a gestão unilateral dos recursos públicos e a exclusão do poder 
dos grupos populacionais dominados e subalternizados por essa hierarquia. O povo negro-africano e os 
povos indígenas constituem o segmento majoritário dos grupos sociais dominados e subalternizados 
pela estrutura de dominação política no Brasil.

A importância do nosso nome comum

Ainda hoje, as expressões “povo negro-africano’, “população negra”, “raça negra”, “afrodescenden-
te”, “afro-brasileiro(a)” remetem para discussões que não podem mais ficar circunscritas ao campo das 
preocupações acadêmicas das ciências sociais e humanas, porque continuam a fazer muitas confusões 
nas reflexões políticas que acontecem no cotidiano da militância social do Movimento Negro e, com 
certeza, o farão no mundo, pois que os debates também se internacionalizaram. 

Nesse sentido, devemos nos referir ao termo ‘população negra’ quando estivermos tratando, es-
pecificamente, dos estudos geográficos, demográficos, pesquisas estatísticas e censitárias, indicadores 
sociais e populacionais; e, no campo da gestão pública dos recursos, quando tratamos da importância 
das políticas públicas focadas neste segmento da população brasileira. 
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Não utilizo a expressão ‘afrodescendente’ porque, baseado nos conhecimentos produzidos até os 
dias atuais - a humanidade inteira tem a sua origem na África, por conseguinte todos nós humanos 
somos afrodescendentes -, penso que essa terminologia contribui para o esvaziamento político e ideo-
lógico dos conteúdos que dão sentido ao processo de afirmação da identidade étnica e racial, e fragiliza 
o principal sujeito da centralidade da luta política contra o racismo. 

A expressão ‘raça negra’ nos coloca no mesmo cipoal de confusões legadas pelo “racismo científi-
co” - as teorias científicas racistas produzidas no século XIX e reproduzidas pelos intelectuais que fazem 
a cabeça das elites e das instituições de ensino e pesquisa no Brasil -, cujo paradigma são os conceitos 
sistematizados pela Biologia, pela Antropologia e outras ciências auxiliares. Entretanto, devo afirmar 
que para o Movimento Negro a terminologia ‘raça’ é uma construção social, histórica, política e cultu-
ral, no entanto os desinformados e “bem intencionados” argumentam que não existem raças, apenas 
uma, a raça humana... para o sorriso irônico dos racistas que desdenham nossa humanidade.

Nessa mesma linha, a expressão ‘afro-brasileiro(a)’, provavelmente, seja a mais adequada para ex-
pressar o sentimento de pertencimento a uma nação: a representação social que contemple o conjunto 
de povos e culturas amalgamadas historicamente dentro de um mesmo território e identificadas por 
uma língua comum. A nossa primeira identidade é forjada no processo histórico de construção da iden-
tidade nacional: nascer dentro do mesmo território e falar a mesma língua. 

Todavia, identifico uma similaridade entre os significados das expressões ‘povo negro africano’ e ‘afro-
brasileiro’. Parece-me que, hoje, este assunto deve retornar com mais ênfase à pauta do Movimento Negro, 
à medida que, para identificar os desafios do Movimento Negro no século XXI, é importante pensar que 
a expressão ‘povo negro-africano’ dignifica a presença negra brasileira e africana na História do Mundo e 
afirma a bela intencionalidade do pensamento negro na contemporaneidade. A terminologia ‘povo ne-
gro africano’ ilumina o nosso presente, o de trabalhar intensamente para re-ligar o Brasil com a África. O 
desafio urgente se coloca pela imperiosa necessidade de estreitarmos nossas relações com a África e nos 
aproximarmos cada vez mais dos povos e movimentos sociais africanos, do saber e do conhecimento her-
dado dos territórios do continente africano. E nada mais instigante que avançarmos nessa construção pela 
língua, cimentada pelo nome, pela força da palavra que nos une: povo negro africano.

Conquistar e ressignificar os territórios negro-africanos

Um dos conceitos fundamentais para o entendimento da ‘biogeopolítica’ é o de ‘território’. A História 
do povo negro-africano na Diáspora é profundamente marcada por um processo contínuo de desterri-
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torialização e reterritorialização. Esse processo de longa duração se iniciou com a penetração dos povos 
árabes e do islamismo pelo norte da África no século VII e se intensificou com a pilhagem dos territórios 
do continente africano, quando os europeus chegaram à Costa Ocidental da África nos séculos XV e XVI. 
A partir daí, foi dado o start do grande negócio do tráfico transatlântico de seres humanos, submetidos à 
condição de escravos, como mercadorias vitais para colonizar as terras do Brasil e das Américas. 

O ser africano, após o saque e a pilhagem do seu território, após a guerra, a conquista, a captura, a 
troca e negociação da sua carne no mercado escravista - em que pese a participação “ingênua” de dirigen-
tes africanos e a longa resistência dos povos africanos -, após a desconstrução da sua identidade, do seu 
nome, pelo ritual do batismo cristão, é submetido pela violência física e simbólica à condição de escravo. 

Tornar-se um escravo significava retirar a sua humanidade e usá-lo como uma mercadoria viva. Ele 
é o valor de troca, pois é a peça fundamental na engrenagem do capital mercantil e, ao mesmo tempo, 
é uma ferramenta, uma máquina produtiva, um fôlego vivo - o valor de uso, cuja aviltante exploração 
do seu trabalho compulsório e não pago durante 350 anos, produz a mais-valia absoluta - essenciais 
no processo de consolidação do capitalismo. O negro-africano, na condição de escravo, é ao mesmo 
tempo o capital constante e o capital variável da acumulação primitiva à acumulação ininterrupta do 
Capital. Este é o cerne da riqueza do Ocidente. Não é demais pensar que a África sustentou sozinha, 
durante mais de três séculos, dois continentes: a Europa e as Américas. 

As grandes navegações, a intensificação do tráfico transatlântico de escravos e a escravidão mo-
derna consolidaram a mundialização do capital e um dos resultados deste processo - a Diáspora Africa-
na. Partimos do território-mãe africano, fomos desterritorializados e, posteriormente, com as lutas de 
resistência e o fim da escravidão, iniciamos um lento processo de reterritorialização, que se iniciou com 
os Quilombos e se consolidou nas cidades. 

Com as contradições impostas pelo avanço do sistema capitalista, os territórios negro-africanos nas 
áreas rurais e nas cidades brasileiras foram grilados, invadidos, ocupados pela voracidade das cidades-
mercadoria, com a omissão e o beneplácito dos planejadores das políticas urbanas, dos arquitetos e en-
genheiros, dos ambientalistas e ecologistas. Diante disso, não há outra perspectiva que não seja a de com-
preender o conceito de ‘território’ para o povo negro-africano como delimitado pelas relações de poder. 

Nesse sentido, merece destaque o pensamento de Claude Raffestin, que enfatiza o caráter político 
do território, segundo ele “o território se apóia no espaço, mas não é o espaço, é uma produção a partir 
do espaço. Ora, a produção, por causa de todas as relações que envolvem, se inscreve num campo de 
poder” (RAFFESTIN, 1993, p. 144). De acordo com Josiane Fernandes de Carvalho (2009), o que há de 
essencial nessa análise é a necessária compreensão de que o território é composto por ação e poder que 
se manifestam por pessoas ou grupos. Dessa forma, poder e território são enfocados conjuntamente, 
pois estão intrínsecos em todas as relações sociais.
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Carvalho assinala ainda que, na busca de propor uma leitura para a análise do território em con-
trapartida aos teóricos que defendem a desterritorialização, Rogério da Costa Haesbaert (2004) desen-
volve uma nova noção, pela qual o conceito de ‘território’ se define a partir da multiterritorialidade. 
Para este autor, somente partindo da visão integradora, que enfatize os aspectos político, econômico e 
simbólico, é possível compreender o que hoje vem a ser a complexidade do território. 

As três vertentes, para Haesbaert,  estão,  assim definidas: 1) política, na qual o território é visto como um 
espaço delimitado e controlado sobre o qual se exerce determinado poder, por exemplo, o território demar-
cado pelo Estado-nação. 2) simbólica, onde o espaço passa a ser concebido pelos aspectos culturais, o terri-
tório é produto da apropriação subjetiva do imaginário. 3) econômica, se enfatiza as relações econômicas, o 
território é visto como fonte de recursos no embate entre classes sociais e na relação capital-trabalho como 
produto da divisão territorial do trabalho. (HAESBAERT, 2004, p. 25).

A partir dessa compreensão, o que resulta para o povo negro-africano é a dimensão simbólica do 
território à medida que, ainda durante a escravidão, foi proibido àqueles o direito de ser proprietário de 
terras, restando apenas a busca em se reconstituir simbolicamente seus territórios fundados na força da 
herança cultural africana e em nossa memória coletiva.

Na cultura negra, a troca não é dominada pela acumulação linear de um resto (o resto de uma diferença) 
porque é sempre simbólica e, portanto, reversível: a obrigação (de dar) e a reciprocidade (receber e restituir) 
são as regras básicas. [...] A troca simbólica não exclui nenhuma entidade: bichos, plantas, minerais, homens, 
(vivos e mortos) participam ativamente, como parceiros legítimos da troca. [...] A isto a ideologia ocidental 
tem chamado de animismo, porque apegada a seu princípio exclusivista da realidade, separa radicalmente a 
vida da morte e entende a troca simbólica com outros seres ou com os mortos como uma projeção fanta-
siosa da vida. Na cultura negra a ligação entre os seres é iniciática. [...] Os conhecimentos iniciáticos passam 
pelos músculos do corpo, dependem - ritualizados que são - do contato concreto dos indivíduos, através 
do qual o axé se transmite. [...] O axé é força vital, sem a qual, segundo a cosmogonia nagô, os seres não 
poderiam ter existência nem transformação. [...] O axé existe nos animais, minerais, plantas, seres humanos 
(vivos e mortos), mas não como algo imanente: é preciso o contato de dois seres para a sua formação. E 
sendo força, mantém-se, cresce, diminui, transmite-se em função da relação (ontológica) do indivíduo com 
os princípios cósmicos (orixás), com os irmãos de linhagem, com os ancestrais, com os descendentes [...] O 
africano tradicional não é um ser social (esta é uma perspectiva moderna), mas ritualístico. A natureza só 
existe para o civilizado. Para as culturas tradicionais, não existe o natural, tudo é ritualisticamente simbólico. 
[...] As palavras estão no mesmo plano que o gesto, os deslocamentos do corpo, os sons, os objetos, os 
cânticos, o sopro vital (pois tudo isto pode conduzir axé) que reconstroem ritualisticamente, por feitiço, o 
mundo (SODRÉ, 1983, pág. 127-129).

Na dimensão política, após a abolição formal do trabalho escravo e a instituição da República, 
o povo negro africano ficou invisível diante do Estado-Nação, não fazia parte do imaginário das 
elites republicanas que desejavam embranquecer o Brasil, e fazer um país à imagem e semelhança 
da Europa. Neste período, o Estado intensificou a imigração europeia e subvencionou com terras 
férteis as famílias e as colônias de imigrantes europeus. E é assim até os dias de hoje. Não temos 
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uma representação que abarque quantitativa e qualitativamente nossa representação social nas 
Instituições de Poder do Estado, que possa fazer valer os direitos do povo negro-africano a seus 
territórios e o direito à memória. 

Na dimensão econômica, trazendo à tona o pensamento de Karl Marx, podemos interpre-
tar que o modo de produção capitalista “desterritorializa” os modos de produção preexistentes 
para reterritorializar segundo sua própria dinâmica. Então, observa-se uma associação entre 
o processo de internacionalização do capital e as novas formas de territorialidades, que vão 
passar a ser regidas, em grande parte, pelo movimento das grandes empresas multinacionais. 
Certamente, o poder do mercado só começa a ter influência na organização da sociedade com 
o decréscimo contínuo do poder estatal. 

Com a economização da natureza e do meio ambiente, a terra é também mercadoria. Em conse-
quência, o povo negro–africano, historicamente sem direito à propriedade da terra, sofre um intenso 
processo de marginalização e de exclusão, sem acesso aos recursos naturais, pois a natureza é mercanti-
lizada e o meio ambiente tem dono, nas áreas rurais e principalmente nas cidades.

Neste sentido, a memória e o patrimônio cultural do Brasil não podem mais desconsiderar o modo 
como o povo negro-africano percebe, estrutura e usa o espaço urbano. Nossa herança cultural está di-
retamente ligada à construção da cidadania, porque a noção de ‘território’ compreende tanto o espaço 
particular, o corpo próprio, como o espaço coletivo da casa, do trabalho, da diversão e da devoção. Ter-
ritório na dimensão coletiva é o espaço da cidade, com suas ruas, praças, meios de transporte e demais 
equipamentos urbanos como teatros, cinemas, bares, restaurantes, casas de baile, hospitais, escolas, 
centros culturais, áreas verdes, parques e lugares do sagrado. Território, na dimensão individual, é o 
espaço pessoal que acompanha todo e qualquer ser humano, caracterizado pela capacidade do corpo 
próprio expandir-se e contrair conforme o contexto. A ocupação do território, nas dimensões coletiva 
e individual, pode se dar como espaço de interação ou como espaço de segregação para os diferentes 
povos, grupos e classes sociais em luta por direitos, em especial, os direitos humanos. E todos nós, cuja 
cor nos tornou socialmente invisíveis no Brasil, já experimentamos na pele o desconforto causado pela 
contração do espaço pessoal e social.

“Um outro aspecto da reafirmação do uso do território é o fenômeno que Milton Santos (1996) chamou de 
“guerra dos lugares”, que utilizou para falar das especialidades dos municípios ao vender seu território como 
mercadoria às grandes empresas multinacionais”. (in GONÇALVES, 2004 p. 201-215. SANTOS, 1996. p.15-20)

Considerando, por um lado, o imenso êxodo rural para as cidades e, por outro, a incessante ca-
pacidade de produção de novas territorialidades, o povo negro-africano é alijado pelas políticas de 
planejamento e desenvolvimento urbano nos grandes centros metropolitanos, e é expulso para áreas 
secas, degradadas e cada vez mais longínquas e periféricas dos grandes centros urbanos. As políticas 
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tributárias dos Poderes Públicos dos municípios brasileiros que incidem sob o mercado de terras, alia-
das ao Capital de grandes incorporadoras, conglomerados, construtoras imobiliárias, bancos, empresas 
multinacionais, transformam o espaço natural em negócio para o deleite da classe média-alta branca; 
tal classe especula e pressiona o povo negro-africano a vender suas propriedades a preços irrisórios e 
transforma os bairros e territórios negros em condomínios fechados. 

Com a mundialização, o território passa a ser estruturado a partir de uma nova organização 
global. Depara-se, dessa maneira, com a formação de novas territorialidades, diante das novas 
dinâmicas da sociedade, de competições entre regiões e da tendência de desregulação do terri-
tório como identidade. 

Nesse sentido, é possível pensar que o território enquanto ‘território usado’ comporta uma dialética que 
se expressa por meio de um espaço local, que é vivido por todos, onde o limite é o ato de produzir e de 
viver; e o espaço global, que é ‘habitado por um processo racionalizador e de um conteúdo ideológico 
de origem distante e que chegam a cada lugar com os objetos e as normas estabelecidos para servi-los’. 
(SANTOS, 1996, p. 18). 

O Estado-Nação, quem conferia os limites ao território, tornou-se enfraquecido diante da mun-
dialização do capital e do monopólio das multinacionais. Assim, o território, que não deixou de existir, 
fundamentou-se sob novos patamares, e a sua abordagem tornou-se cada vez mais variada pela multi-
plicidade de significações.

Milton Santos fala do papel tirânico do mercado e da insuficiência do Estado:  Nos espaços da 
racionalidade, o mercado é tornado tirânico e o Estado tende a ser impotente. Tudo é disposto para 
que os fluxos hegemônicos corram livremente, destruindo e subordinando os demais fluxos. Por 
isso, também, o Estado deve ser enfraquecido para deixar campo livre à ação soberana do mercado. 
(SANTOS, 1998, p. 34).

[...] no começo da vida o homem[,] organizando a produção, organizava a vida social e organizava o espaço, 
na medida de suas próprias forças, necessidades e desejos, [...] essa evolução culmina, na fase atual, onde a 
economia se tornou mundializada, e todas as sociedades terminaram por adotar, de forma mais ou menos 
total, de maneira mais ou menos explícita, um modelo técnico único que se sobrepõe à multiplicidade de 
recursos naturais e humanos (SANTOS, 1998, p. 18)

Nesse sentido, a sociedade mundializada exige uma civilização homogeneizada para a padroni-
zação da mercadoria, estabelecendo assim novas relações sociais, até mesmo nos lugares mais lon-
gínquos. Esse novo modelo de organização social, que nada mais é do que a forma mais desenvolvida 
do capitalismo, experimentada pela sociedade burguesa, faz com que os lugares sejam mesclados de 
experiências locais e mundiais, e é a partir disso que novas territorialidades podem ser construídas, 
como síntese das novas experiências.
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Nosso principal desafio

Todavia, por mais conquistas políticas, sociais, econômicas e avanços institucionais significativos que 
o Movimento Negro brasileiro tenha alcançado nas últimas quatro décadas, estas ainda não foram sufi-
cientes para abalar as estruturas seculares de poder e de desigualdade social entre negros e brancos no 
Brasil. Antes de mais nada, o desafio a ser superado, coletivamente, com vistas a dar passos mais concretos 
no sentido de quebrar as estruturas do racismo na sociedade brasileira, é o de “contrapor a inculcação 
permanente desse sentimento de derrota do povo negro-africano subalternizado” (MOORE, 2007, p. 247).

Para desconstruir as estruturas intelectual e ideológica que produzem e mantêm viva a visão sis-
têmica do racismo e a reproduzem pelos meios de comunicação e pelas empresas de educação, será 
necessária uma ação permanente, duradoura e eficaz de valorização da História e de formação política 
de novos quadros dirigentes e de recursos humanos, técnicos e científicos organicamente tecidos no 
interior do Movimento Negro. 

O desafio está no processo de compreensão estratégica dessa ação pelo conjunto das forças polí-
ticas, ideológicas e culturais que atuam no Movimento Negro. Dada a pluralidade dessas organizações 
e grupos que agem isoladamente e, quiçá, são muitas vezes contraditórias entre si, o que mais danos 
políticos traz a uma causa política coletiva é a ação isolada de um individuo ou de um pequeno grupo, 
que internalizando os valores da cultura “burguesa” agem sozinhos pela ilusão dos resultados imediatos, 
dos interesses individuais, mesmo que atuem em parcerias com instituições importantes, organizações 
não governamentais de que participem ou que dirijam. 

Tais atitudes revelam a questão da fragilidade da representação política das organizações negras 
- muitas até se autointitulam como não vinculadas ao Movimento Negro. A baixa legitimidade da lide-
rança negra é gerada pela desconfiança na sua capacidade de liderar ou representar, tanto por negros 
quanto por brancos, motivada pela disputa de espaço no poder, por prestígio social e pela inculcação 
desses valores baseados no individualismo, no mercado de resultados imediatos, o que abre espaço 
político para o oportunismo negro. 

Penso que o Movimento Negro não é um movimento de classe média mesmo que distante dos 
interesses do povo - que está mais interessado na sobrevivência material e imediata -, e nem está preso 
a um equívoco ideológico. No entanto, concordo com que o que manifesta Antonio Sérgio Guimarães 
quando se refere às dificuldades do Movimento Negro em desenvolver ações de mobilização coletiva:

Parece-me ser em outra frente, na frente de luta contra as desigualdades raciais — e não na mobilização do 
carisma racial para construção da identidade negra — que o movimento anti-racista enfrenta as maiores 
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dificuldades no Brasil. Isto por dois motivos. Primeiro, porque a sociedade brasileira não reconhece o racis-
mo, seja de atitudes, seja de sistema, como responsável pelas desigualdades raciais no país. Segundo, e como 
conseqüência, porque as próprias desigualdades raciais são vistas como desigualdades sociais de classe, que 
afetam o conjunto da sociedade brasileira e são provocadas pelo imperialismo, o subdesenvolvimento eco-
nômico, a pobreza etc. Assim, seja para fazer face à discriminação e à estigmatização social, seja para tentar 
reverter as desigualdades raciais, o movimento negro enfrenta um senso comum fortemente estabelecido. 
Um senso comum criado e reproduzido por dois aspectos já apontados: o gradiente de cor, que transforma 
todos os brasileiros, mesmo os de ascendência negra mais próxima, em partícipes ativos do sistema de es-
tigmatização dos mais escuros; e a prática generalizada da desigualdade de tratamento ou, se preferirem, de 
personalização do tratamento. (GUIMARÃES, 2009

Nessa análise, é possível constatar a falta de um projeto político estratégico que consolide a plura-
lidade de visões, métodos de ação e forje a união das diferentes forças e amplie as alianças políticas com 
setores não negros, para que o Movimento Negro se oriente no rumo da conquista e efetivação do Poder. 
Não me parece ser um consenso, no entanto penso que é fundamental a conquista do Poder se quisermos, 
juntos a outros atores aliados, erradicar as estruturas das desigualdades étnicas, raciais e sociais no Brasil, 
que passam, necessariamente, pela reinvenção da Nação e pela refundação democrática do Estado. 

Para tanto é essencial pensar o século XXI por meio da formulação, formatação e qualificação 
política e estratégica da nossa agenda; formar quadros e recursos humanos para executá-la e legitimar a 
liderança negra para propor e disputar um projeto político alternativo, democrático, popular e contra-
hegemônico, cuja base fundante são os movimentos sociais, agentes ativos na construção de novos 
saberes e na invenção de direitos, território fértil do Movimento Negro brasileiro. 

Devemos aprender com o processo de internacionalização da luta pelos direitos humanos. O mo-
vimento pelos direitos humanos no Brasil só ganha visibilidade e entra na agenda política nacional à 
medida que a violação de direitos praticada sistematicamente no país é denunciada na comunidade 
internacional e, nessa medida, o Brasil sofre danos a sua imagem de paraíso da democracia e passa a 
sofrer exigências. Da mesma forma, cabe relembrar a experiência do Congresso Nacional Africano, or-
ganização fundamental no processo de desmantelamento do regime racista de apartheid que vigorou 
na África do Sul, regime que se definha na mesma proporção em que aumenta a sua condenação pela 
comunidade internacional, os boicotes e as restrições econômicas, comerciais, políticas e culturais. Ou 
seja, a pressão internacional gera mudanças internas e provoca para que setores das elites nacionais 
possam, momentaneamente, mudar de posição. 

As desigualdades no Brasil, à luz de indicadores como renda, saúde, educação e expectativa de 
vida, são movidas pelo eixo estruturante do racismo. O universo que os dados estatísticos revelam exige 
novas posturas dos(as) formuladores e gestores de políticas públicas. Não podemos permitir mais a rea-
lização de projetos e ações voltadas para a superação das desigualdades e da pobreza sem que neles não 
se perceba o recorte racial, visto que a pobreza tem predominância no povo negro-africano: os homens 
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e as mulheres negras configuram o quadro dos mais pobres dentre os pobres, de modo que as políticas 
de caráter universal que ignorem tais diferenças de base entre os grupos étnico-raciais têm servido tão 
somente para perpetuar e realimentar as atuais desigualdades. 

O reconhecimento de que a pobreza atinge preferencialmente o povo negro-africano no conjunto 
da população, como decorrência, entre outros fatores, do racismo estrutural da sociedade brasileira e 
da omissão do Poder Público, aponta para a necessidade de que o Estado incorpore nas políticas pú-
blicas direcionadas à população de baixa renda a perspectiva de que há diferenças de tratamento e de 
oportunidades entre os membros desta, em prejuízo para homens e mulheres negras. 

Penso que somente através da transformação das políticas governamentais e conjunturais em Po-
líticas de Estado seremos capazes de eliminar as iniquidades sociais e os privilégios raciais auferidos pela 
população eurodescendente em prejuízo do povo negro-africano na sociedade brasileira. 

Não bastará apenas empreender as reformas profundas do Estado. Será imprescindível refundar o 
Estado brasileiro alicerçado no respeito às diferenças, na representação social e política que expresse a 
diversidade étnica e racial da Nação e valorize a pluralidade cultural e de ideias. Isso requer a constru-
ção de uma contra-hegemonia política e cultural em aliança com os setores que querem e lutam para 
concretizar o sonho de que outro mundo (melhor) é possível. Conquistar o poder de Estado é o nosso 
desafio estratégico se quisermos efetivar esses objetivos. 

Esse desafio desdobra-se em diversas ações, em processos de curta e de longa duração. Dentre 
essas ações, uma direciona-se à ação política que busque internacionalizar o conhecimento sobre o 
racismo estrutural no Brasil, denunciar as iniquidades sociais do país, fortalecer nossas relações inter-
nacionais e nos integrar à agenda mundial proposta pela liderança africana no sentido das reparações 
históricas apresentadas na terceira Conferência Mundial contra o Racismo, realizada no início do século 
XXI em Durban, África do Sul. 

Da mesma forma devemos tomar iniciativas no sentido de contribuir para o desenvolvimento e 
integração dos países da América Latina que possui uma população negra em torno de 150 milhões 
de pessoas e de cerca de 40 milhões de indígenas. Isso não significa que devamos ser contrários às ini-
ciativas governamentais que ampliem os laços de amizade e cooperação do Brasil com o Continente 
Africano, com o Mercosul, com os países da América Latina e o Caribe através de intercâmbios culturais 
e educacionais, os acordos bilaterais nas áreas de ciência e tecnologia, comércio e indústria, educação, 
saúde, cultura, agricultura, meio ambiente, entre outros.

É importante assinalar ainda que a liderança dos movimentos sociais africanos foi praticamente 
exterminada por governos autoritários e antidemocráticos por meio de golpes nas décadas posteriores 
às lutas de libertação e independência em diversas nações do continente africano. A aproximação e a 
aliança com os movimentos sociais africanos é estratégica na consolidação do nosso projeto político. 
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Desenvolvimento para combater o
racismo e promover a igualdade racial

Para tornar eficazes os direitos individuais e coletivos, os direitos políticos e sociais, os direitos cul-
turais e educacionais, entre outros, o Estado tem que redefinir o seu papel no que se refere à prestação 
de serviços públicos, de forma a ampliar sua intervenção nos domínios das relações intersubjetivas e 
privadas, buscando traduzir a igualdade formal em igualdade de oportunidade e tratamento. 

Entendemos que aspectos da violação dos direitos humanos combinam raça e gênero, e afetam 
diretamente as mulheres negras, demarcando um cenário de desagregação social e de redução da qua-
lidade de vida. Portando, a articulação da temática raça e gênero é um princípio de orientação de todas 
as ações formuladas pelo Movimento Negro. 

A implementação de medidas programáticas de fortalecimento institucional são importantes e 
estratégicas porque ocupamos os setores em que as estatísticas demonstram o menor nível de escola-
ridade, os mais baixos rendimentos e o maior índice de desemprego no Brasil. Os dados comprovam 
que o racismo é assim: uma ideologia que legitima a concentração de riqueza, a exclusão da maioria por 
meio da manutenção da injustiça social. 

Nessa perspectiva, se queremos propor ao Brasil um projeto político alternativo e popular, precisa-
mos definir qual desenvolvimento queremos, isso implica em questionar o ideário de sustentabilidade 
ambiental hoje em voga e já assumido pelo mercado mascarado pelo merchandising de responsabilida-
de ética e social das empresas e por organizações não governamentais. 

Se quisermos reduzir os impactos negativos das desigualdades raciais existentes na sociedade brasileira, 
devemos pensar uma política de desenvolvimento para o país que combata o racismo e promova a igualdade 
racial focada nas regiões metropolitanas, reduza a violência urbana e equacione a segurança pública, gere 
expectativa para a juventude negra e melhore a qualidade de vida das mulheres e crianças negras. 

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa criar um 
Sistema de Informação étnico-racial para subsidiar a formulação e a implantação de políticas públicas 
macroestruturais de erradicação do racismo.  

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa implementar 
um Programa Nacional de Educação para a Igualdade Racial, com o objetivo de ampliar a aplicação dos 
dispositivos da Lei 10.639/03, sancionada pelo Presidente Lula da Silva em 9 de janeiro de 2003, que torna 
obrigatório o ensino da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira; com vistas à adoção de uma peda-
gogia interétnica nas escolas brasileiras que respeite a diversidade étnica e a pluralidade cultural do Brasil. 
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Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa implemen-
tar uma Política Nacional de Saúde da População Negra e estabelecer um Pacto pela Equidade Racial 
em Saúde, nas três esferas de gestão do Sistema Único de Saúde, em que se priorize metas de redução 
da mortalidade precoce da população negra, principalmente às relativas à mortalidade infantil, ma-
terna e de adultos jovens, estas associadas aos homicídios, que diminuem a potencialidade do povo 
negro-africano, pelos anos potenciais de vida produtiva perdidos, devendo, assim, ser entendida como 
questão de segurança e desenvolvimento sustentado nacional. 

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa implemen-
tar políticas de ações afirmativas focadas em projetos específicos de empoderamento de grupos discri-
minados, com especial atenção às mulheres e à juventude negra nas diversas áreas (educação, saúde, 
mercado de trabalho, geração de renda, direitos humanos, cultura). 

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa pro-
mover a demarcação, a regularização fundiária e titularidade desses territórios, conforme o Artigo 
68 das Disposições Gerais e Transitórias da Constituição Federal de 1988 e o Decreto nº 4.887 de 
20 de novembro de 2003.

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial significa implemen-
tar ações voltadas para a inclusão social, articuladas com diferentes órgãos governamentais e que tenha 
impacto na qualidade de vida da população negra com a introdução do recorte racial e de gênero nos 
programas de desenvolvimento regional, de urbanização e moradia, de interesse social e no incentivo à 
capacitação e créditos especiais para o apoio ao(à) empreendedor(a) negro(a). 

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial implica na redis-
tribuição radical das riquezas e dos gastos públicos para as políticas que priorize os setores menos 
favorecidos, principalmente aqueles que sintetizam alto grau de pobreza, de discriminação racial ou de 
gênero, na perspectiva de atingir a igualdade de condições sociais.

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial implica em ampliar 
o ensino superior público e privado para o povo negro-africano, assim como em coibir a expansão dos 
efeitos nocivos das empresas que enxergam na educação apenas um negócio lucrativo.

Desenvolvimento para combater o racismo e promover a igualdade racial implica em que 
a democratização do poder e dos meios de comunicação social, a distribuição da renda, o acesso à 
propriedade da terra, o fortalecimento do ensino público, um programa nacional de construção de 
moradias de interesse social para reduzir a precariedade dos padrões de habitabilidade do povo 
negro-africano nos assentamentos humanos (favelas) dos grandes centros urbanos e a segurança 
pública tornam-se eixos que devem orientar a execução de políticas públicas nacionais a serem exe-
cutadas pelo Estado.
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Conclusão

O Movimento Negro é ainda a principal alternativa política de enfrentamento do racismo no inte-
rior da sociedade brasileira, e tem a tarefa de atuar como articulador e gestor de uma pauta autônoma 
baseada em pressupostos civilizatórios comuns aos africanos em África e Diáspora. Portanto, é sua a 
tarefa de construir uma articulação internacional, que aponte para intervenções e lutas internacionais 
de combate ao racismo, e as perspectivas futuras do Pan-Africanismo.

O tráfico e o trabalho escravo, reconhecidos como crimes contra a humanidade, são crimes da 
História e se refletem no presente como crimes continuados. Exigimos reparação histórica ao Estado – 
responsável pelo tráfico transoceânico e pela escravidão a que nossos antepassados foram subjugados 
e, sobretudo, pela implantação do projeto de nação “branca” republicana, que condenou o povo negro-
africano a permanecer por décadas na condição de subcidadania no Brasil. 

Para tanto, é necessário que nossa militância esteja atenta para a importância da unidade polí-
tica do Movimento Negro e atenta diante da presença organizada dos setores do Movimento Negro 
centralizados pelos partidos políticos e pelo Governo. Nesse sentido, é estratégico garantir a autono-
mia e independência do Movimento Negro, é estratégico garantir o empoderamento qualificado da 
juventude e das mulheres negras e suas formulações específicas. O Movimento Negro assumir a ar-
ticulação política com os setores independentes, considerando como eixos de consenso: o combate 
político e cultural ao racismo, o debate das reparações históricas e a construção do projeto político 
do Povo Negro para o Brasil. 

Este desafio é estratégico, pois setores contrários a essa formulação hoje disputam a hegemonia e 
o controle da agenda política do Movimento Negro. Os interesses dessas forças políticas e organizações 
tentarão subordinar a agenda de construção dessa formulação à agenda dos Governos, à lógica dos par-
tidos políticos que disputam o controle do Movimento Negro  - e, o que seria pior, submetê-lo à lógica 
de interesses individuais, oportunistas e aproveitadores, sempre atentos e vigilantes. 

Para garantir a defesa incondicional do protagonismo político do Movimento Negro Brasileiro é 
fundamental debater com as organizações negras, com as comunidades negras e com grupos de base 
acerca da necessidade de outro conceito de ‘nação’, outro modelo de Estado e outro modelo econômi-
co, baseados na nossa experiência civilizatória ancestral africana, como também garantir a centralidade 
política de nossa militância.

A nossa ancestralidade em África ensina que “não é necessário esperança para lutar, nem é preciso 
vencer para perseverar”, o importante é ter consciência da função que a história reservou para aqueles 
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que fazem o processo de luta de libertação de seu povo. Assim, conscientes do nosso papel perante a 
História, o desafio do Movimento Negro Brasileiro no século XXI é o de construir as condições políticas, 
objetivas e subjetivas adequadas para constituir o fórum que traçará a estratégia da luta de libertação 
do povo negro-africano que tem na reparação histórica um dos eixos políticos fundamentais e, assim, 
formularmos, juntos, o Projeto Político do Povo Negro-Africano para o Brasil.
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Trajetos históricos das 
pedagogias promovidas pelo 
movimento negro no Brasil

Ivan Costa Lima1

Introdução

Apresentamos, de forma panorâmica, estudos que resultaram na Dissertação de Mestrado em 
Educação2, na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), e na tese de doutorado, também em 
Educação, na Universidade Federal do Ceará (UFC)3, ambas centradas nas propostas educativas de-
senvolvidas pelo Movimento Negro (MN), no Brasil, que nomearam como pedagogias os modelos que 
norteiam seus projetos de educação.

Essas investigações recuperaram as práxis pedagógicas desenvolvidas por diferentes pessoas e 
organizações negras no Brasil, ocorridas do final da década de 70 do século XX ao início do XXI: pri-
meiramente, o Núcleo Cultural Afro-Brasileiro (NCAB) e a Pedagogia Interétnica (PI), em Salvador 
(BA);a seguir, a Pedagogia Multirracial desenvolvida por Maria José Lopes da Silva e um grupo de 
educadoras no Rio de Janeiro, na década de 80; por fim, o desdobramento e novas abordagens de-
senvolvidas pelo Núcleo de Estudos Negros (NEN) de Florianópolis, com a Pedagogia Multirracial e 
Popular (PM e P), no início de 2000.

O texto estrutura-se na reconstituição destas diferentes trajetórias, com base em entrevistas 
semiestruturadas junto aos seus formuladores, integrantes do MN, e da análise dos documentos 
produzidos sobre os temas abordados. As pesquisas tiveram como referencial teórico-metodoló-
gico uma perspectiva sócio-histórica, considerando os sujeitos, suas origens e as relações sociais 
que se estabeleceram em cada uma de suas trajetórias (FENELON, 2000). Esta visão histórica foi 
combinada, na Tese, com o uso da História Oral temática, como possibilidade de aprofundar os 
significados do universo cultural e político dos integrantes desse movimento e seus reflexos nas 
políticas educacionais no Brasil. Apontam-se, assim, os formuladores das referidas propostas pe-
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da Faculdade Ateneu (For-
taleza/CE) e Consultor do 
MEC/PDE-Escola. E-mail: 
dofonosc@gmail.com

2  Cf. dissertação (LIMA, 
2004) defendida em 2004 
sob a orientação da Profa. 
Dra. Olga Celestina Durand.
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dagógicas como sujeitos desse tempo histórico, os quais buscaram a partir das práticas instituídas 
contribuir para o debate acerca de um projeto de educação antirracista, à luz de suas próprias 
experiências políticas e culturais.

A partir do ressurgimento das organizações do MN no Brasil, tendo como marco a década de 70, 
considera-se a educação como uma das políticas públicas indispensáveis para a organização dos setores 
marginalizados. Foi com essa concepção que o MN buscou na sua trajetória construir e desenvolver 
propostas pedagógicas, no sentido de modificar o espaço da educação. Ressaltamos que as propostas 
pedagógicas desenvolvidas por esse Movimento, no início desta retomada dos movimentos populares, 
são estratégias de continuidade de uma trajetória de luta e de resistência do povo negro que remonta 
aos quilombos, aos terreiros, às irmandades, aos grupos, às associações, à imprensa negra, até as organi-
zações atuais do Movimento Negro (SILVA, 2006).

Anos 70: Em Salvador constitui-se
a Pedagogia Interétnica (PI)

Para compreender o processo que leva à PI, realizamos entrevistas na cidade de Salvador, em janei-
ro e setembro de 2003, tendo como interlocutores4: Manoel de Almeida Cruz, precursor da PI; Geruza 
Bispo dos Santos, coordenadora pedagógica na implementação da PI; Lino Almeida, membro do CNAB; 
Ana Célia da Silva e Jônatas da Silva, integrantes do MNU/BA; e Raimunda Rodrigues, ex-diretora da 
escola municipal na qual se desenvolveu a referida pedagogia.

Com isso, na Bahia, desenrolou-se na década de 70, entre outros acontecimentos políticos e so-
ciais, uma das primeiras experiências de construção de uma proposta pedagógica de combate às desi-
gualdades raciais nos espaços educativos.

Foi um período de repressões, violências, mas também de retomada da sociedade civil, que co-
meçava - a partir de diferentes tipos de movimentos - a vencer o medo e o imobilismo imposto pelo 
regime. Irrompeu no cenário nacional o movimento popular, representado pelos movimentos operários 
e sindicais, pelos movimentos ligados aos bairros, ao consumo, às questões agrárias, indígenas, raciais 
etc. (SINGER; BRANT, 1985).

Na “Roma Negra”5 essa década, em termos econômicos e sociais, representou uma nova etapa na 
consolidação da industrialização baiana, e em mudanças estruturais na capital, Salvador. Com isso a 
capital teve um aumento em seu fluxo populacional advindo de contingentes de pessoas da zona rural, 

3  Cf. tese (LIMA, 2009) de-
fendida em março de 2009 

sob a orientação do Prof. Dr. 
Henrique Cunha Júnior. 

4  Para mais detalhes, ver 
Lima (2004).

5  A expressão “Roma 
Negra”, metaforicamente, 

procura caracterizar a 
Bahia como uma polis, 
que confere existência 
transatlântica à África 
negra, e foi usada por 

uma sacerdotisa de 
candomblé, Mãe Aninha, 
fundadora da comunida-

de-terreiro Ilê Axé Opô 
Afonjá, em Salvador. 

(BACELAR, 2003).
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tendo em vista o afluxo de capitais e o respectivo crescimento econômico na construção civil e sobre o 
setor de comércio e serviços. Do ponto de vista cultural, esse período foi o momento em que se definiu 
realmente uma política governamental de cultura e turismo, pela qual se instituiu a vertente africana 
como uma marca de afirmação do ser baiano, alicerçado pelo candomblé e outras manifestações da 
cultura afro-brasileira (BACELAR, 2003).

Dessa dinâmica sociocultural encontram-se as bases para a construção do MN baiano, que se pode 
caracterizar por dois momentos: num primeiro, constitui-se na esteira das várias ações de caráter cultural, 
numa perspectiva de afirmação e valorização desenvolvida pela população negra no Brasil, com especial 
atenção ao espaço religioso; num segundo momento, uma intervenção de caráter político e ideológico na 
perspectiva de denúncia explícita do racismo e de reivindicação das condições de igualdade entre negros 
e brancos. No entanto, infere-se que esses dois momentos não são marcadamente excludentes entre si, 
mas possuem articulações e contradições na trajetória desse movimento social. A década de 70 trouxe 
elementos essenciais6 para a criação de organizações negras, estruturadas em torno de uma ação cultural e 
política do negro, em vários espaços sociais, como: o NCAB (1974); a Sociedade Male Cultura e Arte Negra 
(1975); o Grupo de Teatro Palmares Inaron (s/d); os Blocos Afros, como o do Ilê Aiyê (1974), entre outros; e 
o surgimento do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial (MUCDR), em 1978, que assumiria 
um caráter mais contestatório da condição racial no Brasil e na Bahia.

Tem-se como ação inicial do questionamento do papel da cultura diante dos agentes do Estado o 
surgimento do Bloco Afro Ilê Aiyê, fundado em 1974, com a perspectiva de problematizar a ideologia 
dominante e, como

[...] expressão dos anseios de grupos de negros em busca de auto-afirmação cultural. Por auto-afirmação 
cultural entenda-se: os negros têm uma história baseada em sua herança africana e querem com que esta 
história seja resgatada, expandida e assumida, ao menos na Bahia. (SILVA, 1988, p. 281).

Posteriormente, essas e várias outras mobilizações criaram o caldo para o surgimento, em 1978, do 
MNUCDR, a partir de sua manifestação na cidade de São Paulo, e que se constituiu da convergência de 
várias organizações negras, que teciam críticas à forma como a cultura afro-brasileira era manipulada e 
cooptada pelo poder vigente.

É nessa configuração que o NCAB surgiu, em 1º de agosto de 1974, numa perspectiva de ação 
política voltada para o questionamento da situação dos negros em Salvador, num espaço e numa pers-
pectiva de intervenção diferenciados da criação do Ilê Aiyê. Para tanto, o NCAB associou-se ao Instituto 
Cultural Brasil-Alemanha, como relembrou Cruz:

Em agosto de 1974, nós procuramos nesta época, era época da ditadura, e o único espaço aberto aqui na 
Bahia que nós tínhamos era justamente o Instituto Goethe, também conhecido como Instituto Cultural 
Brasil-Alemanha. Intelectuais progressistas afluíam para este ponto, surgiu esta idéia de se criar uma institui-
ção mútua cultural para refletir sobre a cultura negra, o negro na sociedade brasileira. Então me associei a 

6  Do ponto de vista esté-
tico a influência da moda 
era representada por 
cabelos e roupas como 
as do grupo Jackson Five, 
e por grande influên-
cia do Black Soul, “[...] 
movimento expressivo 
em termos de mobili-
zação, influenciando a 
trajetória de importantes 
militantes do Movimen-
to Negro” (BARCELOS, 
1996, p. 198), que se 
espalhavam pelo territó-
rio nacional. Do ponto 
de vista político temos 
“[...] o movimento dos 
panteras negras nos Esta-
dos Unidos e as notícias 
sobre as figuras emble-
máticas das organizações 
negras norte-americanas, 
como Martin Luther 
King, Malcom X, Ângela 
Davis. Porém, não só, 
tomava-se conhecimento 
da existência de fortes 
movimentos de resistên-
cia popular contra o jugo 
colonial nos países afri-
canos lusófonos, ou seja, 
Angola, Moçambique e 
Guiné-Bissal” (BACELAR, 
2003, p. 232).
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Roberto Santos, Manoelito dos Anjos, Atolenildo Ferreira de Santana, Jorge Milton Conceição, e procura-
mos o diretor do Instituto Cultural Brasil-Alemanha e ele cedeu provisoriamente as instalações para que nós 
nos reuníssemos e aí a gente começou a fazer uma série de reuniões e formalizamos legalmente o Núcleo 
Cultural Afro-Brasileiro (entrevista concedida ao autor).

A perspectiva do NCAB, como organização de tipo novo, era insurgir-se contra a ideologia do mito 
da democracia racial, e estabelecer uma releitura da herança africana, esta postura alicerçou-se não 
apenas pela luta cultural, como apostou o Ilê Aiyê, mas, também, pela via da pesquisa e da construção 
de um conhecimento científico sobre a história e a cultura que desembocariam na construção de uma 
proposta pedagógica.

As bases de sustentação da PI

A construção da Pedagogia Interétnica se deu pelo processo de acúmulos dos vários seminários, 
cursos, encontros, entre outras ações promovidas pelo NCAB, tendo como aporte várias áreas das Ci-
ências Sociais. Das ações constituídas pelo NCAB, destaca-se uma pesquisa sobre o preconceito racial 
contra o negro desenvolvida na cidade de Salvador, no ano de 1975. A referida pesquisa buscou afirmar 
o viés acadêmico perseguido pelo NCAB, a fim de reafirmar a existência de um pensamento próprio 
acerca das relações raciais naquela cidade.

No campo educacional, como resultado desses processos de discussão, realizou-se o I Seminário 
Experimental sobre Educação Interétnica7, em 1979, onde se apresenta como subsídio os resultados da 
pesquisa sobre preconceito racial contra o negro. Com isso, justificava-se a necessidade de elaboração 
de um sistema de educação interétnica voltada “[...] para a nossa realidade sócio-cultural, política e 
econômica, e dentro de uma concepção cientifica, dialética e conjuntural, que permita a compreensão 
do nosso mundo, sem perder de vista as estruturas que oprimem o homem”. Era assim que o NCAB 
discutiu a necessidade de elaboração e o debate, via realização do primeiro seminário, de “um sistema 
de educação interétnica”, pensada primeiramente como uma disciplina que “[...] deve, sobretudo estar 
integralmente calcada, inspirada para a nossa realidade sócio-cultural, política e econômica, e dentro 
de uma concepção cientifica, dialética e conjuntural, que permita a compreensão do nosso mundo, 
sem perder de vista as estruturas que oprimem o homem”. 

Essas reflexões foram temas centrais no Seminário, levando seus participantes a delinearem o que 
seria o sustentáculo, dali em diante, da proposta pedagógica do NCAB, definida por um sistema que se 
estrutura em cinco aspectos: 

7  O documento a que 
se teve acesso é o fôlder 
do seminário, no qual se 
apresenta uma proposta 
de educação interétnica, 
prefaciado de considera-
ções acerca do conceito 

de ‘racismo’ e ‘precon-
ceito racial’, assim como 

dos cinco pontos que 
subsidiaram essa proposta 

e que foram os temas 
centrais do evento. 

8  Deste seminário não 
se teve acesso a nenhum 
documento original, mas 
ele é citado por Cruz no 

artigo apresentado ao 
Caderno Afro-Asiático 

(CRUZ, 1983), e em seu 
livro Alternativas para 

combater o racismo: Um 
estudo sobre o preconcei-
to racial e o racismo. Uma 

proposta de intervenção 
científica para eliminá-los. 

(CRUZ, 1989). 

9  Tem-se registrado, na 
década de 80, as seguintes 

participações pelas quais 
foi divulgada a PI: VI 

Simpósio de Estudos e 
Pesquisa em Educação: 

UFBA/FACED: 18 a 22 
de outubro de 1982; 

Encontro Nacional 
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•	 Psicológico: estuda os complexos de inferioridade da pessoa negra, o de superioridade da 
pessoa branca e o processo de auto-rejeição do negro, além de indicar medidas teóricas e 
práticas de caráter psicoterapêutico, visando à mudança de atitudes preconceituosas contra 
o negro em nossa sociedade;

•	 Histórico: investiga as raízes históricas do preconceito racial e os fatores que levaram este ou 
aquele grupo étnico a se desenvolver mais do que outro, além de propor uma revisão crítica 
da historiografia do negro brasileiro;

•	 Sociológico: estuda a situação socioeconômica do negro em nossa sociedade, investigando 
as causas histórico-sociológicas que determinaram a sua marginalização na estrutura social 
estabelecida;

•	 Axiológico: discute a dominação a partir da imposição de valores estéticos, filosóficos e 
religiosos de um povo sobre outro e, assim, fornece subsídios para corrigir essas distor-
ções provocadas pela dominação dos valores ocidentais sobre os demais grupos étnicos 
no País e no Mundo;

•	 Antropobiológico: analisa as “teorias” pseudocientíficas da superioridade racial, desmistifi-
cando-as de acordo com as pesquisas da Antropologia atual.

Em 1980, aconteceu o 2º Seminário de Educação Interétnica8, momento em que se delineou a ideia 
de pedagogia pela percepção de uma necessidade de operacionalização, ou seja, a formulação de méto-
dos e procedimentos que dessem repostas à prática educativa, superando-se a concepção mais ampla 
que seus idealizadores viam inscrita na ideia de educação. A PI assim se define:

A pedagogia interétnica tem como objetivo fundamental o estudo e a pesquisa do etnocentrismo, do pre-
conceito racial e do racismo transmitidos pelo processo de socialização ou educacional (família, comuni-
cação, escola, sociedade global e meios de comunicação social), além de indicar medidas educativas para 
combater os referidos fenômenos (CRUz, 1989, p. 51).

O processo de atuação do NCAB culminou com o lançamento do livro: Alternativas para com-
bater o racismo: um estudo sobre o preconceito racial e o racismo. Uma proposta de intervenção cientí-
fica para eliminá-los, em 1989, escrito e editado por Manoel de Almeida Cruz. Essa obra sistematizou 
os referenciais teóricos da PI e aglutinou o que já havia sido desenvolvido nos seminários anteriores e 
na divulgação da proposta pedagógica em vários encontros9 pelo Brasil. A PI ampliou-se e desenvol-
veu considerações tanto sobre o negro quanto sobre o índio.

O livro Alternativas... estrutura-se em dois blocos: no primeiro conceitua-se os usos, os sentidos 
e os estudos realizados até aquele período sobre as ideias de raça, preconceito, discriminação, etnia e 

Afro-Brasileiro, realizado 
pelo Centro de Estudos 
Afro-Asiáticos, 1982, e 
publicado no Caderno de 
Estudos Afro-Asiáticos 8-9, 
Conjunto Cândido Men-
des/RJ, 1983; II Encontro 
Nacional sobre a Realidade 
do Negro na Educação, 
promovido pela Sociedade 
Recreativa Cultural floresta 
Aurora, Porto Alegre, 1985; 
Seminário O Negro e a 
Educação, promovido pelo 
Conselho de Participação 
e Desenvolvimento da 
Comunidade Negra do 
Estado de São Paulo, 
organizado pela Fundação 
Carlos Chagas, São Paulo, 
1986 e que resultou na 
publicação de Raça Negra 
e Educação, Cadernos de 
Pesquisa, n. 69, novembro 
de 1987; Seminário Educa-
ção e Discriminação dos 
Negros, promovido pela 
Fundação de Assistência 
do Estudante e pelo Insti-
tuto de Recursos Huma-
nos João Pinheiro, 1987, e 
que resultou na publicação 
organizada por Regina 
Lúcia Couto de Melo e Rita 
de Cássia Freitas Coelho. 
Belo Horizonte, Instituto 
de Recursos Humanos 
João Pinheiro, 1988.
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cultura; no segundo apresenta-se, sistematicamente, como se estrutura a PI, a partir da utilização de 
procedimentos e métodos10 assim esquematizados a partir de Cruz (1989):

•	 Métodos de pesquisas sobre o preconceito e o racismo: sociológico; de análise da linguagem 
ordinária; e semiológico. Assinala-se que tais métodos devem ser aplicados com os pressupos-
tos da pesquisa participante;

•	 Métodos operacionais de combate ao racismo: curricular, etnodramático e comunicação total;

•	 Aspectos estruturais: psicológico, histórico, sociológico, axiológico e antropobiológico;

•	 Procedimentos metodológicos: etnofenomenológico e dialético;

•	 Conteúdos para a didática do negro, do índio e da alfabetização de adultos.

Caracteriza-se a PI como uma construção eminentemente sociológica, que contribuiu para a crítica 
da construção da noção de raça como fator biológico. Ao se apropriar do conceito de etnia, enfatiza-se 
seu caráter mais abrangente, que não se refere somente às características fenotípicas, comum na noção 
de raça, o que permitirá seu uso por outros povos em conflitos étnicos, conforme afirmava Cruz (1989): 

Primeiro, que a gente viu o seguinte, somos negros, somos discriminados, mas ao lado do negro tem outros 
grupos étnicos que também são discriminados, por exemplo, o índio, o próprio cigano, então a nossa pe-
dagogia não ficou centrada somente na raça negra, não é uma pedagogia, como prega Maulana Karenga lá 
nos Estados Unidos, afrocentrada ou afrocentrista, a nossa pedagogia é interétnica, pode ser aplicada em 
qualquer parte do mundo onde haja conflitos entre etnias, quando digo etnias, envolve raça e cultura.

Nota-se como maior preocupação o caráter de intervenção no processo educativo, já que a PI se 
apresentou como resposta científica no combate ao racismo dentro desses espaços, como bem afirma 
Cruz (1989, p. 13): “[...] os estudiosos do preconceito racial apenas se limitaram a diagnosticar a existên-
cia desse fenômeno, sem, contudo imaginar um meio de eliminá-lo [...]”; com isso, pretendia-se intervir 
em todas as esferas do processo educativo, do currículo até a formação de professor(a). 

Foi esse caráter de intervenção que levou a PI a buscar outros espaços educativos11 a fim de afirmar 
as suas bases teórico-metodológicas, numa conjuntura em que a legislação educacional foi abrindo 
brechas para a cultura afro-brasileira.

Anos 80: Rio de Janeiro mobilização negra
e elementos da Pedagogia Multirracial

No Rio de Janeiro, o diálogo ocorreu com personagens importantes para se entender a trajetória 
do MN, a partir da década de 70, e os desdobramentos da luta política antirracista, com depoimentos 

10  Para a compreensão 
de cada um destes aspec-
tos e métodos, consultar 

Lima (2004).

11  Aqui nos referimos ao 
processo de implemen-
tação, em 1993, da PI na 
Escola Criativa Olodum, 
ligada ao Bloco Cultural 

Olodum, e na Escola 
Municipal Alexandrina dos 

Santos Pita, em 1994. Esse 
processo encontra-se deta-

lhado em Lima (2004). 
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de: Ivanir dos Santos, secretário executivo de Centro de Populações Marginalizadas (CEAP)12; Amauri 
Mendes, fundador do SINBA13; Maria José Lopes da Silva, precursora da pedagogia multirracial. 

Assim, no ressurgimento do MN no Rio de Janeiro, na referida época, percebe-se que todas as 
iniciativas no sentido da retomada da luta contra a discriminação racial são permeadas pela vigilância 
dos aparelhos repressivos. Com isso, a questão cultural será muitas vezes enfatizada mais do que direta-
mente a questão racial, como estratégia para driblar a ditadura existente.

Nesse quadro, o que caracteriza o movimento nesse período é a promoção da autoestima, a par-
tir de elementos estéticos e culturais. Neste sentido, o Museu de Arte Moderna (MAM) de São Paulo 
tornou-se uma referência para esses debates através da exibição de filmes, cuja temática visava à pro-
moção de uma identidade positiva do negro, a partir das influências norte-americanas e africanas e da 
resistência no passado do escravismo criminoso (MONTEIRO, 1991).

Esta movimentação estava articulada, ainda, pela influência do movimento soul, que surgiu na dé-
cada de 60 e ganhou ampla repercussão como manifestação associativa no meio de jovens negros dos 
grandes centros urbanos. Tal movimento atravessou os anos 70, e contribuiu para que muitos militantes 
do MN obtivessem uma consciência mais estreita do que apenas seu viés cultural. 

Nos anos seguintes o MN, premido em avançar para além do viés cultural, procurou evidenciar as 
desigualdades sociais existentes entre negros e brancos, o que levou ao surgimento de várias organiza-
ções, cuja finalidade era tematizar a miséria e a marginalização dos negros no Brasil. Foi um momento 
de efervescência, de necessidade de uma maior politização das atividades, das ideias de participação 
política dentro dos canais tradicionais contra o regime militar, como os partidos políticos (Ivanir dos 
Santos, entrevista concedida ao autor).

Os depoimentos e os documentos sobre a trajetória do MN carioca são unânimes em apresentar 
como as principais referências14: o Instituto de Pesquisas das Culturas Negras (IPCN), a Sociedade de 
Intercâmbio Brasil-África (SINBA), o Grupo de Trabalho André Rebouças, o Centro de Estudos Afro-
-Asiáticos (CEAA), o Movimento Negro Unificado (MNU), entre outros, que vão do espaço político ao 
espaço da academia discutindo as relações raciais na antiga capital federal.

A pedagogia multirracial apareceu no bojo desta mobilização negra desde a década de 70, 
no sentido de reconfigurar a luta antirracista em outros termos, pelos quais a educação aparece 
como um eixo norteador (SILVA, J., 2006). Maria José Lopes Silva está na confluência destes eventos. 
Além de sua participação na retomada do MN carioca, ela relata sua preocupação com o campo 
educacional, e aponta elementos fundamentais para o processo de constituição de uma pedagogia 
diferenciada (SILVA, M. 2002a).

Conforme seu depoimento, o processo primeiramente está ligado a sua prática profissional, como 
professora municipal e estadual, o que a levou a perceber no espaço da escola uma trajetória de exclu-
são e elevada reprovação de alunos negros e, em consequência, a falta de discussão sobre estas questões 

12  O CEAP é uma organi-
zação não governamental 
fundado em 1989, cuja 
finalidade é combater 
a discriminação racial e 
promover a defesa dos 
direitos humanos dos 
grupos marginalizados. 

13  Sigla de Sociedade de 
Intercâmbio Brasil-África, 
uma das entidades pionei-
ras neste período.

14   Para aprofundamento 
sobre as organizações do 
Movimento Negro cario-
ca, ver: Monteiro (1991) e 
Lima (2009).
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e as relações raciais. Portanto, a autora reflete que a Escola pública, por ser determinada e determinante, 
é um espaço de luta nas transformações sociais que o povo brasileiro exige para si (SILVA, M. 2002a).

O segundo elemento para se pensar uma pedagogia multirracial partiu de uma experiência pes-
soal da professora enquanto aluna negra nos sistemas de ensino particular, lugar de pouquíssimo ou 
nenhuma presença negra naquele momento no Rio de Janeiro. Esta vivência de ser “rigorosamente 
vista, observada, eu não era acalentada, eu não era acarinhada, eu nunca tomei um carinho de uma 
professora” (entrevista concedida ao autor) contribuiu para ela pensar em mudanças no currículo e na 
escola em relação aos negros.

O terceiro elemento que completa esse processo de elaboração foi a politização a partir da par-
ticipação partidária de esquerda e na militância negra, e sua experiência educacional nos países em 
processo de descolonização da África, como Angola e Moçambique.

Assim, M. J. L. Silva argumenta que o “compromisso com as classes trabalhadoras, de onde vem 
a maioria dos alunos da escola pública, obriga a explicitar os mecanismos de que se valem os donos 
do poder para mascarar a discriminação racial...” (SILVA, M., 2002a). Com isso não há como analisar o 
sistema educacional brasileiro sem desmistificar o modelo econômico altamente concentrador e exclu-
dente, que vigora em países periféricos como o Brasil. 

A depoente ressalta ainda que a experiência de dirigir um projeto15 na rede municipal do Rio de 
Janeiro, em 1982, foi outra influência determinante para o seu trabalho. 

A Pedagogia Multirracial em seu desenvolvimento vai indicar a necessidade de se trabalhar na 
construção da identidade do brasileiro, com especial atenção ao patrimônio cultural e histórico alicer-
çados em padrões civilizatórios africanos:

É fundamental discutir que os valores africanos de cultura estão presentes tanto na religião, quanto nas artes, 
na organização social, na história e na visão de mundo dos brasileiros. As culturas negras estão profunda-
mente internalizadas no “inconsciente coletivo” do homem brasileiro, independente de raça, cor, ou classe 
social. A maneira de ser, de pensar e agir do brasileiro reproduz, em muitos aspectos, o modelo cultural e 
comportamental dos africanos. A própria língua que falamos é um português africanizado e/ou um aportu-
guesamento das línguas e falares africanos (SILVA, M., 2002a, p. 30).

Este aspecto civilizatório é bastante ressaltado nos documentos da Pedagogia Multirracial, tendo 
em vista que os debates em torno da “cultura nacional” têm-se caracterizado pelo recalcamento do 
processo civilizatório levado a cabo no continente africano.

Na formulação dos argumentos para a Pedagogia Multirracial, os campos de conhecimentos que a 
informam vão se apresentando ao longo do processo de produção do documento final.

O início da elaboração da pedagogia multirracial foi marcado por debate em que as referências ini-
ciais giravam em torno do multiculturalismo, teoria com mais evidência naquele momento. De suas di-

15  Projeto Zumbi dos 
Palmares. Rio de Janeiro: 

Secretaria Municipal de 
Educação.
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ferentes vertentes, Maria José se alinhou àquela cuja doutrina centrava-se no respeito à diferença como 
a mola mestre no combate às desigualdades raciais, o multiculturalismo crítico (MCLAREN, 1997). Do 
ponto de vista da educação popular como um elemento importante na estrutura da pedagogia multirra-
cial, terá como aporte o trabalho de Paulo Freire, em conjunto com a experiência da educadora na África: 

O Paulo Freire também foi importantíssimo nessa formulação. Em minha passagem pela sala de aula na 
África, eu fui trabalhadora de educação em países africanos de língua portuguesa e durante os anos de 
reconstrução da África e aquele tipo de sala de aula me ajudou muito [...] Então, veja bem, eu trouxe o Paulo 
Freire, pois o Paulo Freire nesta época tava andando na África também, ele tava na Guiné Bissau, e a gente 
tinha notícias do trabalho dele na Guiné Bissau, e eu me lembro que o trabalho dele na sua experiência na 
Guiné Bissau, esse trabalho veio parar nas minhas mãos [...] a sala de aula dele que não era muito diferente 
da que eu tinha em Moçambique, mas como ele tava lidando lá com aquela realidade, como nos estávamos 
lidando aqui, então tudo isso somou, entendeu. 

No Brasil, diferentes frentes e estudiosos do MN contribuíram para este referencial. Reconhecer 
tais autores como importantes no processo de elaboração da pedagogia multirracial possibilita enten-
der a escola como um campo de batalhas políticas. No entanto, Maria José vai chamar a atenção para o 
fato de que estes estudos não são suficientes para moldar as bases da pedagogia pretendida, em função 
dos seus limites como respostas às demandas colocadas pelo movimento negro naquele momento.

Com isso, a formuladora vai indicar como estruturante para a pedagogia multirracial um autor 
que ela considera de fundamental importância no coroamento com que buscava situar sua proposta 
pedagógica, a figura de Molefi Asante16. Seu debate crítico gira na discussão do afrocentrismo, cujo foco 
é “corrigir o sentido de lugar da pessoa negra e de outro tecer a crítica do processo e extensão do deslo-
camento criado pela dominação cultural, econômica, e política pela Europa” (NASCIMENTO, A., 2004).

Alicerçada por todas essas referências a pedagogia multirracial aponta como pontos fundamentais 
para seu desenvolvimento: combater a democracia racial; ter a escola como um espaço de superação 
das desigualdades raciais, seja do ponto de vista de seus conteúdos, das metodologias educacionais, dos 
processos de avaliação. A Pedagogia Multirracial (PM) implica, portanto, conforme M. Silva (2002a):

1. Trabalhar o patrimônio cultural e histórico dos grupos étnicos excluídos numa perspectiva 
transdisciplinar, ou seja, em cada um dos componentes curriculares, “pois é através do univer-
so simbólico que a escola mantém os valores racistas da sociedade abrangente”;

2. Incluir nos currículos do pré-escolar ao segundo grau, nos currículos dos cursos de formação 
de professores (antigo Normal), nos currículos do ensino de jovens e adultos, nos currículos 
das faculdades de educação e demais licenciaturas, o saber fundamentado nas referências do 
povo brasileiro, sem excluir nenhuma contribuição.

Para elaborar os fundamentos que norteariam a PM, M. J. L. Silva contou com a contribuição de 
um grupo de pessoas, pois percebeu as dificuldades de se elaborar um leque muito grande de conheci-

16  Segundo aponta Ab-
dias Nascimento (2004), 
Molefi Kete Asante é ame-
ricano, doutor em Comu-
nicação pela Universidade 
da Califórnia e fundador 
da teoria afrocentrista.
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mentos. Contou com a colaboração de Maria Filomena Rego, ligada à área de formação de professores e 
que já discutia há algum tempo sobre educação e ideologia; chamou Maria Lúcia de Carvalho, que veio 
ajudá-la a pensar a pedagogia na área da alfabetização, e Joana Angélica, cuja área era arte e educação 
com enfoque no trabalho comunitário. 

Em 1989, os fundamentos desta proposta foram divulgados, de forma que o documento da Pe-
dagogia Multirracial apresentava-se em dois grandes tópicos. O primeiro tratava dos Fundamentos Te-
óricos da Pedagogia Multirracial e se subdividia em: redação de objetivos e perspectivas, redação dos 
fundamentos filosóficos e metodológicos, revisão e organização. O segundo destinava-se à chamada 
parte específica. Nesta parte equipes de educadores e educadoras organizavam propostas de reflexão e 
intervenção por áreas específicas, a saber: alfabetização; curso de formação de professores; ensino Su-
pletivo; História e Integração social. Ainda há mais duas equipes neste tópico, responsáveis pela revisão 
e organização das referências bibliográficas.

A colaboradora nos situa que a Pedagogia Multirracial é uma proposta datada, já que não foi 
incorporada nos processos escolares no Rio de Janeiro, apesar de um forte impacto a partir do projeto 
Zumbi dos Palmares, tornando-se uma referência para outros lugares onde fora apresentada, muito 
especialmente na cidade de Florianópolis (SC)17.

Anos 80: Santa Catarina, aspectos da mobilização negra 

Para a condução do estudo foram demarcados dois momentos: o primeiro, em 2005, tendo como 
fontes de pesquisa a seleção de documentos escritos existentes na biblioteca do Núcleo de Estudos 
Negros (NEN), buscando localizar informações sobre o contexto da luta antirracista no estado, suas 
origens e principais organizações. O segundo momento, em julho e agosto de 2006, tinha o objetivo de 
colher depoimentos dos militantes do movimento negro em Florianópolis cujas trajetórias contribuí-
ram na reconstituição da mobilização negra na capital e, assim, entrevistamos: Valmir Ari Brito, do gru-
po de capoeira Ajagunã de Palmares; Vanda Pinedo, do Movimento Negro Unificado (MNU); Márcio 
de Souza, vereador e ativista negro, fundador do NEN; Márcia Pereira, micro-empresária, ex-integrante 
do Grupo de União e Consciência Negra18 e do movimento de mulheres negras organizado por Arilda 
Cerqueira e Vera Fermiano. Posteriormente, para compreender os caminhos que levam à formulação 
da pedagogia multirracial e popular, entrevistamos os integrantes do programa de educação do NEN: 
Joana dos Passos, José Nilton, Adilton de Paula, e o ex-coordenador geral João Carlos Nogueira.

17  A pedagogia mul-
tirracial foi apresentada 

pela primeira vez no I 
Encontro Estadual Negros 
e Educação, realizado pelo 

NEN, em 1994.

18  O depoimento desta 
colaboradora não pôde 

ser utilizado no texto 
final, por ter apresentado 

problemas de gravação na 
entrevista concedida.
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Introduzir a trajetória da população negra, suas lutas sociais e políticas ao sul do Brasil foram par-
tes das intenções da tese. Nossa perspectiva foi a de demonstrar que em sua trajetória de constituição 
a população negra em Santa Catarina, independente do silêncio histórico, contribuiu em suas diferen-
tes formas de organização com o desenvolvimento do estado e na consolidação de uma identidade 
específica, confrontando-se com aquela valorizada em Santa Catarina. O itinerário, ainda que parcial, 
de organizações sociais, culturais e políticas da população negra espalhadas pelas regiões do estado, 
demonstraram a necessidade de um mergulho atento na trajetória desta população. População que, 
apesar de tudo, tem envidado esforços em trazer a tona seus processos de manutenção e traços cultu-
rais diferenciados daqueles valorizados como a cultura catarinense (BRANCHER, 2004; LEITE, 1996). 

No levantamento que realizamos, encontram-se em todas as regiões do estado marcas da presen-
ça negra, de sua organização em vários momentos da história de Santa Catarina. Têm-se, nas respectivas 
mesorregiões19, algumas das seguintes entidades: Norte Catarinense: Kênia Clube (1960), Grupo Unitivo 
do Negro Catarinense (s/d), Agentes de Pastorais Negros (APNS), 1983; Grupo Consciência Negra de 
Joinville (1986); Vale do Itajaí: União Catarinense dos Homens de Cor  UCHC (1962); Agentes de Pasto-
rais Negros; Sul do Estado: Sociedade Recreativa União Operária (1937); Agentes de Pastorais Negros de 
Criciúma (1983); Associação de Etnia Negra (1989); Grupo Étnico Iakekere (1993); Anarquistas Contra o 
Racismo (1993); Entidade Negra Bastiana (1993); Pastoral Afro-brasileira de Tubarão (s/d); Movimento 
Cultural de Conscientização Negra Tubaronense (1997); Clube de Regata Cruz e Sousa (1920); Humaitá 
Futebol Clube (1920); Sociedade Recreativa São Sebastião Lucas (1952); Movimento Negro Tio Marco 
(1990); Oeste: Pastoral do Negro de Chapecó (s/d); Serrana Catarinense: Centro Cívico Cruz e Sousa 
(1918); Agentes de Pastorais Negros de Lages (1986), entre outras.

Evidentemente que estas organizações foram aquelas das quais conseguimos levantar algum tipo 
de informação, percorrendo o que há registrado nos documentos do Movimento Negro ou da impren-
sa. Infirimos que há outras tantas espalhadas pelo território catarinense, portanto faz-se necessário 
um mergulho mais profundo nos arquivos espalhados por todo o estado de Santa Catarina. Porém, o 
panorama aqui traçado já evidencia o importante impacto da população negra e como a invisibilidade 
tem sido um elemento que marca o processo de silenciamento desta presença, que minimamente pre-
tendemos trazer à tona com este trabalho. Conforme aponta Leite (1996, p. 40) a invisibilidade é o que 
marca a trajetória histórica dos descendentes de africanos em Santa Catarina, a autora vai apontar que 
este discurso é produzido como uma simplificação da trajetória da população negra.

A mesorregião da Grande Florianópolis concentra na capital a maior parte de organizações do 
MN, num fluxo dos movimentos identitários que sacodem a sociedade brasileira, a partir da década de 
80. Porém, antes disso tem-se o registro da Irmandade Nossa Senhora do Rosário (1840-?), assim como 

19  Conforme indica 
Ribeiro (2005, p. 104) as 
mesorregiões podem ser 
caracterizadas não apenas 
como polos geoeconômi-
cos, mas também como 
regiões “com caracterís-
ticas históricas, políticas, 
étnicas e culturais dis-
tintas”, com cidades que 
funcionam como polos, 
respectivamente, a saber: 
Joinville, Blumenau, Crici-
úma, Chapecó e Lages. 
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de clubes sociais, escolas de samba e terreiros (TRAMONTE, 2001). No início da referida década, surge 
a Sociedade Cultural Antonieta de Barros, para denunciar a opressão do negro em Florianópolis. Apesar 
de seu curto período de existência, esse grupo registra a realização do primeiro ato de rua na capital 
catarinense, denunciando as péssimas condições de vida da população negra, a violência policial e a 
exclusão escolar, em pleno período de repressão.

O debate sobre a condição da população negra em SC passa, posteriormente, a ser refletida da 
maneira mais ampla no interior de um novo grupo, o União e Consciência Negra, do qual fiz parte, e 
que reunia um conjunto de alunos universitários e agentes comunitários, com uma forte influência 
dos religiosos católicos.

Posteriormente, podem-se relacionar os seguintes grupos, que de uma maneira ou de outra con-
tribuíram e, alguns ainda contribuem, para a superação da discriminação racial (SCHERER-WARREN, 
1996): Núcleo de Estudos Negros (NEN), Fundação Cruz e Sousa, Bloco Jamaica, Grupo Resistência, Mo-
vimento Negro Unificado (MNU), Bloco Liberdade, União de Negros Pela Igualdade (UNEGRO), Grupo 
de Mulheres Negras Cor de Nação, União Brasileira dos Homens de Cor (UBHC), Grupo de Capoeira 
Ajagunã de Palmares, entre outros.

Sobre o Núcleo de Estudos Negros (NEN)

O Núcleo de Estudos Negros (NEN) é uma organização do movimento negro de Santa Catari-
na, fundada em 1986 por estudantes universitários, militantes e simpatizantes da luta antirracista de 
Florianópolis. O NEN procurou se diferenciar de outras organizações, ao propor discutir o papel das 
instituições públicas como reprodutoras das desigualdades raciais. Inicialmente, o NEN constituiu-se 
em comissões, que no desenvolvimento de suas ações tornam-se programas, tendo até 2006 três deles: 
Justiça e Desigualdades Raciais, cujo objetivo é atender as vítimas de violência racial e da capacitação 
de lideranças comunitárias em direitos humanos e cidadania e operadores jurídicos na busca de instru-
mentos legais sobre o direito. Mulheres, busca promover políticas publicas na perspectiva de gênero e 
raça, na implementação de ações no campo da saúde reprodutiva e sexualidade, mercado de trabalho 
e violência doméstica; e o Programa de Educação, que objetiva capacitar educadores na compreensão 
das relações raciais na sociedade e nos sistemas de ensino, cuja ação vai a seguir. 

Alicerçados por este conhecimento político e educacional, que foi sendo acumulado e trazido 
para a cena a partir dos debates nacionais, o NEN entre outras organizações do MN propôs, formulou 
e discutiu frente à realidade catarinense quais as bases para sua atuação a partir dos anos 90. Conside-
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rada uma formulação para além do processo de denunciar as práticas racistas e discriminatórias. Para 
o colaborador João Carlos Nogueira,

O NEN soube colocar no centro do debate a sua proposta e a sua visão aqui em SC. Porque se nós tivésse-
mos permanecido, se o NEN tivesse permanecido no debate da denúncia pela denúncia não teria se estru-
turado [...] Então três parceiros, que foram fundamentais, um parceiro foi o movimento sindical, porque o 
movimento sindical ele tinha força suficiente para tensionar com aquilo que nós desejávamos e a outra que 
ele tinha estrutura [...]. Então acho que os parceiros que são decisivos na estruturação do NEN, o movimento 
sindical eu não tenho a menor dúvida, os outros parceiros que foram importantes acho que foram persona-
lidades públicas, muitas personalidades públicas entenderam o debate em tempos que era muito difícil ser 
compreendido, se a gente, porque não poderia falar do PT, mas dá pra falar do Pedro Schmidt, não daria pra 
falar de um partido “x”, mas dá para falar de personalidades que entenderam essa construção. 

Para o âmbito deste texto daremos ênfase aos projetos e ações vinculados ao programa de educa-
ção, sem deixar de observar que as intervenções do NEN sempre estiveram interligadas. Neste sentido, as 
orientações de cada programa específico normalmente tiveram um forte caráter educativo e formativo 
em suas diferentes formas de intervenção. Todavia, coube, com maior precisão, ao programa de educação 
orientar o caminho didático levado a cabo pelo NEN, levando a formulação de uma proposta pedagógica.

Da Ação Educativa...

O NEN, no conjunto de seus programas e ações, afirma sua relação com os sistemas de ensino, 
tomando-os como campo de estudo, reflexão e intervenção. Inicialmente as intervenções educacio-
nais aconteciam atendendo a demandas isoladas de professores, estudantes ou escolas públicas, em 
momentos específicos, a exemplo das datas comemorativas, o que restringia a atuação apenas aos mo-
mentos em que se estava presente na escola. Disso decorre a necessidade de um redirecionamento do 
NEN para a formação dos professores. 

A primeira experiência voltada para isso deu-se em 1991, o Núcleo passa a desenvolver o Projeto 
Piloto Escola: espaço de luta contra o racismo, com professores da Rede Municipal de Ensino de Rio do 
Sul (SC)20. O projeto possibilitou pesquisar as dificuldades encontradas pelos educadores para desen-
volver conteúdos na sala de aula. Encontraram-se como respostas mais frequentes: falta de material 
didático, não conhecimento de formas didáticas e pedagógicas para a aplicação dos conteúdos e falta 
de preparação em discutir racismo, discriminação e preconceito racial.

Com isso, o NEN vai aprofundar sua reflexão sobre a educação, considerada como um campo es-
tratégico para a superação das desigualdades sociais. O Programa de Educação, a partir das experiências 

20  Esse projeto foi arti-
culado com Agentes de 
Pastoral Negros e atingiu 
75 professores numa car-
ga horária de 40 horas. 
Foram realizados ofici-
nas temáticas, seminário 
introdutório, seminário 
de aprofundamento 
das questões raciais e 
o Concurso Negro em 
Rio do Sul, que envolveu 
todos os estudantes da 
rede municipal.
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vivenciadas e das demandas suscitadas pelos sistemas de ensino e da prática pedagógica dos professo-
res, desenvolveu seu trabalho tendo como pressuposto: a formação do educador, a inclusão de conteú-
dos nos currículos e a assessoria as instituições e entidades de ensino. Os eixos programáticos definidos 
dentro do programa de educação impulsionaram, sobremaneira, as iniciativas que vão dar ao NEN um 
status de entidade nacional especializada no campo educacional. Afinal, havia também a preocupação 
de problematizar e divulgar estas iniciativas num estado diferenciado como Santa Catarina.  O debate 
inicial sobre este processo é publicado, em 1996 na revista Gbala (1996)21, em texto assinado por Jeruse 
Romão e por nós, no qual apontávamos as primeiras inquietações teóricas e a definição dos respectivos 
eixos de intervenção na área educacional.

Um destes eixos, a formação de educadores, vai se consolidando na proporção em que são apro-
vadas em algumas cidades catarinenses, leis municipais que instituem a inclusão do conteúdo “História 
Afro-brasileira” nos currículos das escolas municipais, da educação infantil ao ensino fundamental de 
Florianópolis, como a Lei nº 4.446/94, entre outras promulgadas em vários municípios. 

Ao mesmo tempo, pensando instituir um referencial no cotidiano escolar produzimos material 
didático22, vídeos e a organização de uma biblioteca temática, como suporte ao ensino e aprendizagem, 
que se tornaram parte do acervo das secretarias de educação, inicialmente em Santa Catarina. 

No final da década de 90 acentua-se o debate acerca da formação de professores realizada por es-
tudiosos brasileiros, de dados que corroboram a manutenção das desigualdades raciais na escola, e uma 
expressiva produção acadêmica sobre as relações raciais e educação. Este conjunto de fatores faz com que 
o NEN invista com mais força na socialização das produções que ampliem o conhecimento acumulado. 
Aparece a série Pensamento Negro em Educação23, cadernos que aprofundam em termos políticos e cien-
tíficos a compreensão de um pensamento negro sobre a educação, de distribuição setorizada e nacional. 

No âmbito municipal, este momento marca o lançamento o jornal Educa-Ação Afro, que se man-
tém em circulação, como um dos primeiros instrumentos direcionados aos educadores e educadores 
da cidade de Florianópolis, principalmente no processo de reorientação curricular. O jornal, desde 
seu primeiro número, coloca de frente os educadores com as diferentes proposições formuladas pelo 
movimento negro, suas produções e ações em diferentes áreas. Mesmo não ainda sistematizadas e 
postas em práticas pelo NEN como uma proposta concreta aos sistemas de ensino, se apresentava 
a pedagogia multirracial desenvolvida por Maria José Lopes da Silva, no Rio de Janeiro, no final da 
década de 70; e a pedagogia interétnica desenvolvida por Manoel de Almeida Cruz em Salvador, no 
início dos anos 70 (LIMA, 2004). 

Em 2000, uma experiência importante vai contribuir para um debate mais aprofundado sobre 
a proposta pedagógica, o NEN executa o projeto Educação e Formação Profissional para Populações 
Afro-catarinenses, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). Desenvolvido em 20 mu-

21  Revista da Sociedade 
Afro-sergipana de Estudos 

e Cidadania, nº 2.

22  Quebra-cabeça do 
continente africano; fan-

toches de dedo de família 
africana, jogo chamado 

mancala. Vídeos: Relações 
raciais na escola, Retratos 

da África, Historia da 
África, e a série: “O que é 
Movimento Negro” e “O 

que é Capoeira”.

23  Foram editados 
até este momento oito 

números, que contaram 
com financiamento da 

Fundação Ford.
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nicípios catarinenses, o projeto buscou contribuir em propor soluções locais para a vida das comunida-
des negras, potencializando iniciativas concretas contra a pobreza e as desigualdades sociais. 

A metodologia de trabalho já apontava vários dos pressupostos que vão dar corpo a elaboração da 
PM e P, nos anos seguintes. O resultado é a publicação da revista Pedagogia da Vida (2000), alicerçada 
na ideia de sujeito coletivo, a experiência definia que “as próprias comunidades se encarregam de tornar 
possível o sonho de iniciativas conjuntas que garantam a autonomia econômica”.

O NEN, de posse destes diferentes exercícios educativos, e com a contribuição de diferentes con-
cepções e trajetórias diferenciadas dos membros que compunham o programa de educação, buscou 
traçar os encaminhamentos que considerava indispensáveis à formulação da pedagogia. Para tanto, 
retomou-se a argumentação teórica produzida por Maria José Lopes, por debates internos, a fim de 
equalizar diferentes concepções de seus membros e da organização como um todo, estratégias de so-
cialização dos acúmulos que foram sendo estabelecidos no processo de formação interna para este 
exercício de concepção de uma proposta pedagógica. 

Esta percepção de retomada dos alicerces da pedagogia a partir do que fora traçado no Rio de 
Janeiro é indicado na entrevista de Adilton de Paula: 

Precisamos deixar nítido que o NEN não é o formulador da Pedagogia Multirracial. Pedagogia Multirracial 
surge centralmente com a Maria José, a partir dali, dos estudos também que ela já vinha dialogando com 
a pedagogia interétnica, do Manuel e com outras figuras. Então a grande contribuição, inclusive, que se 
resgatou no Colóquio Pensamento Negro em Educação 2006, foi a de Maria José como uma das grandes 
formuladoras da Pedagogia Multirracial, e inclusive, com disposição dela de fazer uma revisão e um diálogo 
com a questão popular. Eu acho que o NEN contribuiu porque o NEN lapidou, na vida é assim, alguns acham 
o diamante, mas o diamante bruto vale muito pouco, o diamante precisa ser lapidado, me parece que Maria 
José descobriu o diamante, mas ela não lapidou. 

Com isso, a política de formação do NEN centrou-se na intervenção nas propostas pedagógicas 
das escolas por meio da formação continuada realizada pelas secretarias municipais de educação. Este 
processo é marcado por: sensibilizar, instrumentalizar, identificar, produzir e socializar conhecimentos 
sobre a educação e promoção da igualdade racial, tendo como eixo articulador a PM e P, que problema-
tiza as relações raciais e sociais existentes.

José Nilton vai argumentar que antes de qualquer coisa a Pedagogia Multirracial e Popular é uma 
ferramenta política da entidade, que deve servir na disputa no espaço institucional e na luta social mais 
ampla, tendo um rebatimento interno e externo:

Como batia e como bate, pois é uma discussão também, porque eu vejo o seguinte, isto é uma ques-
tão que internamente eu defendo como um processo de discussão, porque a Pedagogia Multirracial e 
Popular ela pode ser desenvolvida e deve é necessária que desenvolva como princípio e ferramenta de 
luta de uma organização, agora você definir, e aí é uma questão, que é um debate que deve ser feito 
internamente na organização.
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A fim de subsidiar e socializar cada vez mais sua elaboração, a partir de 2002, articula-se um coleti-
vo de educadores na perspectiva de aprofundar os elementos teóricos e práticos da PM e P, assim como 
ampliar o campo de ação do programa de educação.

Esse esforço de socialização faz aparecer a revista Nação Escola (2002), a qual buscou levar aos 
educadores uma publicação que discutisse o processo educativo de uma forma mais abrangente, que 
levasse em consideração a realidade multirracial da qual a escola faz parte.

... à Pedagogia Multirracial e Popular (PM e P)

Esta construção pedagógica se alicerça por conta do tempo, do lugar e das referências teóricas e 
metodológicas, alicerçados pelo exercício histórico do NEN, pelo conjunto diferenciado de seus mem-
bros, pelo exercício da formação e ampliação do debate de maneira mais ampla sobre as relações raciais, 
a história e cultura da população negra no país. Como escreve Joana Célia dos Passos (2002):

Com isso, para o desenvolvimento de uma Pedagogia Multirracial e Popular (PM e P), o NEN buscou se 
fundamentar em suas experiências, nas experiências do movimento negro, em estudiosos da temática racial 
das mais diferentes áreas e na educação.

 Ao mesmo tempo, do ponto de vista externo, buscou executar processos coletivos, para o debate 
das políticas e práticas educacionais direcionadas a população negra. Nessa direção realiza-se, em 2003, 
o I Encontro Nacional Negros e Educação, cujo tema era “Construindo políticas públicas para a promo-
ção da igualdade racial”, que resultou na elaboração e entrega aos órgãos governamentais de uma carta 
aberta reivindicando políticas para a população negra. Em 2004, o II Encontro Nacional Negro, Negras 
e Educação teve como eixo “Educar o Brasil com raça: construindo a pedagogia multirracial e popular”, 
momento em que se divulgou um documento contendo: o que é, pressupostos, conhecimentos, rela-
ções e estratégias para o desenvolvimento da Pedagogia Multirracial e Popular.

Divulgada externamente a proposta, o NEN se envolveu com mais densidade para este debate a 
partir dos projetos sistemáticos desenvolvidos nas redes municipais de educação, cujo eixo que articula 
todo o processo de formação é a Pedagogia Multirracial e Popular, que problematiza as relações sociais 
e raciais existentes na escola e aponta possibilidades para o tratamento pedagógico destas, na perspec-
tiva da população negra. 

Nesse projeto de formação o NEN tem a preocupação de não ensinar somente os conteúdos curri-
culares na perspectiva étnico-racial e sim, analisar e desconstruir os conteúdos das práticas racistas que, 
na maioria das vezes, não são percebidas pelos educadores. Assim como, exercitar o olhar dos educado-
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res, na tentativa de dar visibilidade, para as relações raciais na sociedade brasileira e principalmente na 
escola, a partir de seus diferentes rituais e estruturas.

O processo de constituição da pedagogia, portanto, tornou-se um instrumento de intervenção 
do NEN, conduzindo o debate com os sistemas de ensino e nos processos de formação junto às redes. 
A pedagogia multirracial e popular se coloca como uma proposta pedagógica cuja dimensão pretende 
abordar a relação entre culturas, valores e as subjetividades, bem como a causa do racismo e suas conse-
quências, do ponto de vista histórico. Neste sentido o NEN vai afirmar em seus documentos a complexa 
relação entre racismo, democracia e educação, e Passos (2002, p. 39) informa:

Quando o Núcleo de Estudos Negros/NEN insere a denominação Pedagogia Multirracial o termo “Popular”, 
compromete-se com a construção de uma escola pública que privilegia a história e as culturas das popula-
ções que constituem a sociedade brasileira, seus valores, formas de agir e sentir, onde a vida cotidiana dos 
grupos étnicos, raciais e culturais seja à base do conhecimento curricular.

Esta percepção é compartilhada por todos os colaboradores, ampliada pela discussão do firme com-
promisso com um projeto de luta pela transformação social, e de que tal elaboração deveria ser acrescida 
exatamente dos diferentes acúmulos dentro da própria entidade, sobre isto J. C. dos Passos (2002) comenta:

Exatamente, mas essa proposição não poderia sair do nada, não é algo que, bom, hoje nós vamos criar a 
pedagogia, mas é o que é que foi construído nesse período, e não só pelo NEN. Eu acho que a gente diz isso 
lá no caderno que a gente lançou em seguida, o caderno 8, pedagogia Multirracial e multiculturalismo. Que 
na verdade a Pedagogia Multirracial e Popular, ela vem sendo gestada pelo Movimento Negro, não espe-
cificamente com este nome, porque a gente também assume um nome que Maria José traz, de como ela 
concebe, e acho que a gente não só assume um nome, assume um conceito da multirracialidade, quando 
naquele momento, 2000 a grande voga era o multiculturalismo.

Percebe-se que a pedagogia multirracial e popular foi sendo gestada como um processo em busca 
de respostas e caminhos educativos e políticos. No entanto, não há consensos do ponto de vista de 
quais suas referências fundamentais; recordo-me de debates onde havia dúvidas sobre a centralidade 
ou na cultura de matriz africana como apregoado por Maria José Lopes da Silva, ao defender no Rio de 
Janeiro uma pedagogia afro-centrada. Dentro do NEN esta definição não se explicita de maneira tão 
evidente, pois, cada um de seus membros buscou trazer referências que consideravam significantes 
para dar consistência teórica a esta proposição. Conforme os documentos24 produzidos pelo NEN em 
diversos momentos, e posteriormente publicados na série Pensamento Negro em Educação, tem-se 
sistematizados os pressupostos iniciais, onde se lê, conforme a formulação inicial de Passos (2002):

Diante deste conjunto de processos políticos, culturais e sociais a pedagogia Multirracial e Popular elabora 
como seus princípios político-pedagógicos:
1. A luta contra o racismo como um princípio político pedagógico para a democratização da escola e 

da sociedade brasileira; 
2. Reordenar os processos formativos escolares na lógica do direito à cultura, tendo a vida cotidiana 

como base para o conhecimento curricular;

24   Em documento de 
2004, apresentado no II 
Encontro Nacional, encon-
tram-se 12 pressupostos, 
que se diferenciam um 
pouco desta formulação 
inicial, de Passos (2002).
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3. Explicita as contradições sociais, as relações raciais e as desigualdades na sociedade brasileira; 
4. Valorização das atitudes, a estética, a corporeidade, a visão de mundo, a oralidade e a ancestralidade 

das várias matrizes culturais;
5. Reapropriação da história do negro, desde a África até os dias atuais; 
6. Afirmação das identidades raciais, destacando as positividades em relação às culturas negras;
7. Resgate da auto-imagem das crianças e adolescentes negros e negras; 
8. Diálogo com os processos pedagógicos que ocorrem nos movimentos populares;
9. Material didático que explicite a formação multirracial do povo brasileiro (cartazes, livros, revistas, 

vídeos, Cd room, músicas, etc.);
10. Espaços formativos coletivos com professores e professoras, equipe diretiva e comunidade;
11. A superação da organização escolar seriada, os currículos gradeados e os processos de avaliação excludentes;
12. Gestão participativa e democrática; estabelecer um diálogo multidisciplinar com as diferentes áreas 

do conhecimento;
13. As expressões artísticas como componente indispensável na materialização da proposta pedagógica 

multirracial e popular.

Os membros do programa de educação, quando da elaboração destes pressupostos, sabiam da ne-
cessidade em aprofundar cada um destes elementos, no entanto, solicitados por uma demanda externa 
e preocupados em dar conta em participar das discussões prementes ligadas a educação como o plano 
nacional, estadual e municipal de educação, em publicizar e expandir as ações educativas, faz com que 
este debate seja postergado, ou melhor, vai se desenvolver na medida em que se realizam as políticas 
educacionais e políticas dos diferentes programas dentro do NEN. 

Desta forma, a Pedagogia Multirracial e Popular explicita, ainda, seu caráter inconcluso e dialético 
de permanente construção. Não porque não seja possível defini-la, ou porque ainda não esteja com-
pletamente acabada para ser utilizada, mas porque seus formuladores acreditam que, uma pedagogia 
é isto, uma construção permanente e inacabada. Na sua avaliação o processo de combinar processo de 
escolarização e as iniciativas populares, são elementos fundamentais para a construção dos alicerces de 
uma vontade política traduzida em pedagogia.

Considerações finais: Século XXI novos desafios

Cada uma das proposições analisadas vai enfrentar, em seu tempo e espaço diferenciados, sin-
gulares desafios. Como proposições de uma pedagogia do Movimento Negro, elas vão servir para 
de um lado exigir um trabalho de refinamento e ampliação de cada um de seus significados, por 
outro como instrumento teórico-metodológico apresentado aos sistemas de ensino no diálogo e no 
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desenvolvimento de ações voltadas, por exemplo, para a implementação da Lei nº 10.639, em vários 
municípios no estado e do país.

Pode-se analisar que, estes diferentes processos, ajudam em discutir os limites do próprio sistema 
educacional, pois ele por sua dinâmica própria tem dificuldades em absorver outras proposições, que 
não aquelas hegemônicas, e advindas do movimento social como um todo. Por diferentes caminhos, 
diferentes referenciais teóricos, políticos e sociais, o papel de cada pedagogia têm sido problematizar 
os sistemas, quando discute raça, gênero e demais processos identitários e culturais provocados pela 
sociedade civil. Neste sentido, tais pedagogias se comprometem com a reconstituição das diferentes 
identidades como um projeto político alternativo ao caráter excludente destes sistemas

Diferentes propostas educativas oriundas da ação política do Movimento Negro, como a Pe-
dagogia Interétnica, a Pedagogia Multirracial e a Pedagogia Multirracial e Popular em constante ela-
boração e planejamento das formas de colocá-la em prática, buscam, sem sombras de dúvidas, se 
configurar como alternativa aos programas de intervenção educacional e as políticas de formação de 
profissionais da educação tendo como marco, antes de tudo o diálogo, e, sobretudo, com os padrões 
excludentes da educação brasileira. 

Reconstituir este caminho com seus avanços, contradições e percalços foi nosso desafio. Conhecer 
o profundo desejo de mudança do Movimento Negro traduzido em proposições educativas, em seu 
tempo histórico, pode ser uma contribuição não apenas ao povo negro, mas a sociedade brasileira num 
possível patamar de reconstrução de sua memória, valores, representação de mundo, da sociedade, da 
condição humana. Como foi sinalizado por todos os estudos, este trabalho pode ser concebido de cará-
ter teórico e prático. Espero que seja utilizado como um elemento a mais na luta antirracista, inacabado 
e incompleto. O que significa ser também submetido, sempre, à leitura crítica daqueles que o planejam 
utilizar. Igualmente de forma crítica, tal instrumento poderá apoiar a reflexão coletiva de professores e 
demais profissionais da educação, desde que tais estratégias não se limitem a pensar a escola dentro de 
si mesma, nem reduzam a educação a uma dimensão instrucional. Pois, conforme discutem insistente-
mente as pedagogias aqui acompanhadas, se afirma a necessidade de educação pública de qualidade 
social, que esteja comprometida com as novas concepções humanas de democracia e de educação. 

Nesta direção, o trabalho abriu novas possibilidades de investigação e pesquisa, que podem ser 
seguidas por nós e por tantos outros pesquisadores das relações raciais no Brasil. Assim se coloca o 
desafio para ampliar de maneira significativa os processos construídos pelo Movimento Negro na sua 
ação política com seus próprios recursos e articulações em diferentes realidades educacionais. As lacu-
nas aqui existentes tornam-se uma bússola a ser seguida no aprofundamento das práticas produzidas 
na trajetória do Movimento Negro que necessitam ainda de uma escuta aprofundada, possibilitando 
subsidiar e tirar da insegurança e do desconhecimento os sistemas de ensino brasileiros. 
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Contribuições do Núcleo de Estudos 
Negros na construção e formulação 
da Pedagogia Multirracial e Popular

Joana Célia dos Passos
Vania Beatriz Monteiro da Silva1

Introdução

A construção e a solidificação de projetos no campo educacional pela população negra no Brasil está 
presente em nossa história social, de longa data e por meio de distintas formas de articulação. Encontra-
mos, pois, ainda no século XIX, um homem negro em condição social de escravo, chamado Pretextato, que 
mobiliza esforços estratégicos junto às estruturas do governo imperial para ensinar a ler e a escrever “sem 
coação e com perfeição” crianças pretas e pardas. Indica, nesta empreitada, o que se tornou um vetor da 
atuação dos negros no Brasil, qual seja, a disposição política em inserir em suas trajetórias, para além das 
práticas educativas inscritas nos seus cotidianos, a educação institucionalizada com uma marca muito 
bem delimitada: uma educação que se configurasse em oportunidade de uma efetiva formação humani-
zada dos negros. Pesquisas, ensaios e falas em debates nos informam, no atual contexto, de construções 
inúmeras em terreiros, em associações culturais, organizações do movimento negro e espaços universi-
tários, apenas para citar alguns locus por onde transitaram os sonhos de uma educação ampla, sólida e 
alinhada com uma perspectiva identitária e antirracista para negros e não-negros no Brasil. 

Elaborados com distintas finalidades, tais projetos produziram forças para o refinamento de pro-
postas, a partir de que muitos deles construíram o desenho de seu campo de incidência na área educa-
cional. Certamente, importa reconhecer que foi no lastro das interlocuções entre militantes do movi-
mento negro que as elaborações voltadas para a ampliação de acesso, a qualificação do atendimento, a 
análise dos dispositivos educacionais do sistema educacional até o âmbito das salas e demais espaços de 
aulas instigaram e instrumentalizaram a produção acadêmica e mais recentemente as próprias políticas 
públicas de orientação antirracista. 

1  A primeira autora é 
Membro da Coordenação 
Executiva do Núcleo de 
Estudos Negros (NEN) e 
Doutoranda em Educação 
no PPGE/UFSC; a segunda 
é Membro do Programa 
de Educação do NEN e 
Docente do Centro de Ci-
ências da Educação (CED) 
da Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC).
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O presente trabalho busca apontar alguns momentos e ações que durante os 20 anos de existência 
do Núcleo de Estudos Negros (NEN) vêm caracterizando o processo pedagógico desencadeado pela or-
ganização na construção da Pedagogia Multirracial e Popular, que, entendemos, inscreve-se no percurso 
histórico das análises e proposições no campo da educação. Além disso, apresenta um relato reflexivo 
sobre o processo formativo que temos realizado junto aos educadores das redes municipais de ensino, 
mais especificamente em Santa Catarina. 

Para tanto, consultamos os arquivos da entidade, os quais reúnem diferentes tipos de registros para 
a contextualização e a compreensão da iniciativa da formulação de uma construção política e teórico-
-metodológica que podemos identificar como uma Pedagogia que emerge da intervenção social no seio 
da luta antirracista do Núcleo de Estudos Negros, a saber, a Pedagogia Multirracial e Popular (PMP). São 
projetos de formação continuada para professores, desenvolvidos nas redes municipais de ensino de várias 
cidades catarinenses; relatórios das ações desenvolvidas anualmente; projetos; relatórios e avaliações dos 
cursos de formação e educação profissional para comunidades negras rurais e urbanas; banco de dados do 
SOS Racismo; relatórios de encontros estaduais, regionais e nacionais promovidos pelo NEN; relatórios de 
audiências públicas entre movimento negro e poder público; artigos produzidos por membros da institui-
ção, publicações institucionais, correspondências, atas de reuniões e assembleias etc.

O conjunto dos documentos explicita a estratégia política do NEN em diferentes momentos, mos-
trando a dinâmica, as tensões e os conflitos a que está sujeita essa organização que tem sua origem no 
movimento social e, mais, tem o combate ao racismo como principal pauta de luta. Em todos esses 
registros encontramos fortemente a marca da luta contra o racismo, a denúncia do mito da democracia 
racial, a ausência do Estado em promover políticas para a promoção da igualdade e a manutenção das 
desigualdades entre brancos e negros. São documentos produzidos em diferentes períodos e por dife-
rentes membros ou militantes que contribuíram e/ou contribuem para/com a história do NEN.

Aspectos da história do NEN, de sua 
organização interna e da construção 
da Pedagogia Multirracial e Popular (PMP)

O Movimento Negro (MN)2, à revelia da história da educação oficial, que invisibiliza  as suas ações 
educativas e que em alguns momentos nem o considera como movimento social, tem sido um importante 
ator social no desenvolvimento de processos pedagógicos, quer seja, em sua prática político-organizativa e 
militante que possibilita a afirmação da identidade negra, a formação para cidadania na luta de combate 

2  As organizações criadas 
por negros e negras ao 

longo da história da socie-
dade brasileira apresen-

tam formas diferenciadas 
de expressão, histórias e 
experiências educativas, 

entre elas, destacamos: os 
quilombos, os terreiros, 
as insurreições urbanas 

(Alfaiates, Balaiada, 
Cabanagens, Farroupilha, 

Revolta dos Búzios, Chi-
bata etc.), as irmandades, 

os terreiros, os grupos 
culturais, as associações 

beneficentes e recreativas, 
as sociedades carnava-
lescas, as organizações 
políticas e a imprensa 

negra e, mais recentemen-
te, o hip-hop, blocos afro, 

funk e outros.
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ao racismo e a luta pelo direito de igualdade e oportunidades, quer seja, pelas ações e práticas educativas 
que têm a escolarização de crianças, jovens e adultos como centralidade3. Em síntese, o direito à educação 
sempre foi bandeira de luta do movimento social negro e para o NEN sempre foi um eixo político priori-
tário. Como parte desta luta, o NEN elaborou o que José Gimeno Sacristán situa como um material que 
compõe as práticas históricas de educação, imediatamente referenciado por um posicionamento político-
-educacional, um “amálgama complexo de materiais muito diversos, entrelaçados entre si: o que sabemos 
fazer, o que sabemos que outros fazem ou fizeram, o que pensamos sobre este mundo e o que sabemos 
que outros pensaram porque deixaram registro disso”. (SACRISTÁN, 2003, p. 15). 

Em 1986 o NEN foi fundado por estudantes universitários e militantes negros que têm como estra-
tégia a luta contra ao racismo e todas as formas de discriminação racial e social a que está submetida a 
população de origem africana no Brasil. É neste período que se intensifica a luta anti-racismo no Brasil 
e que também tem início o processo de redemocratização da sociedade brasileira. Nasce, pois, junto 
com os novos movimentos sociais que ressurgem após a ditadura militar, no contexto da diversidade e 
diferentes formas de expressão, história e experiências de organização que caracterizaram os movimen-
tos sociais desta época. João Carlos Nogueira, membro do NEN, em entrevista concedida a um jornal de 
circulação estadual4, afirmou que a organização surgiu na contraposição das entidades negras seculares 
que existiam em Santa Catarina, como por exemplo, as irmandades. Examinada a conjuntura de seu 
surgimento, entendia-se que exigia “um movimento politicamente emblemático”. O Núcleo desenvolve 
ao longo de sua história estratégias que vão para além da denúncia de racismo, avançando para outros 
patamares na busca de igualdade civil e justiça social, como é o caso das assessorias à formulação e 
implementação de leis municipais que incluem a história da África e dos afro-brasileiros nos currículos 
escolares e na formulação do projeto Terra Negra5, apresentado ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário e transformado numa política nacional, o Selo Terra Negra Brasil. 

A estrutura organizativa do NEN baseia-se em Programas e, embora estes sofram modificações6, dois 
deles permanecem desde sua fundação: o Programa de Educação e o Programa de Justiça e Direitos Huma-
nos. Além dos programas citados, mais recentemente, foi criado o programa Desenvolvimento, Trabalho e 
Cidadania, que tem como objetivo atuar na formulação de políticas públicas que promovam a cidadania 
e a inclusão social e econômica das comunidades negras na perspectiva do desenvolvimento sustentável. 

O Programa de Educação, no qual é sistematizada a PMP, tem como objetivos: desenvolver estu-
dos, pesquisas e assessorias que tenham como foco as relações raciais e a educação, considerando as 
relações entre campo e cidade; contribuir na formulação e na implantação de políticas públicas para a 
promoção da igualdade racial; atuar na formação de professores, educadores sociais, gestores e militan-
tes do movimento social negro para a PMP; produzir materiais audiovisuais e impressos para subsidiar 
a ação docente nas políticas públicas educacionais; animar a constituição de um coletivo temático de 
educadores sociais e militantes do movimento social negro; desenvolver ações que tenham a juventude 
negra como protagonista; socializar estudos/pesquisas por meio de publicações específicas.

3  Dentre essas orga-
nizações é importante 
destacar as experiências 
da Frente Negra Brasileira 
(FNB) e do Teatro Expe-
rimental do Negro (TEN) 
criados, respectivamente, 
na década de 30 e na 
década de 40.

4  JORNAL A NOTÍCIA. 
Caderno AN Especial de 
20 dez. 2001, p. 06.

5  O NEN identificou que 
um grande número de 
trabalhadores rurais ne-
gros não acessava as polí-
ticas públicas de crédito 
para o acesso a terra, com 
base nessas informações 
propôs uma ação con-
junta com o Ministério 
do Desenvolvimento 
Agrário. O Programa Terra 
Negra Brasil foi criado 
em 2005 com o objetivo 
de organizar agricultores 
negros para participar 
do Programa Nacional 
de Crédito Fundiário nas 
suas três linhas de ação: 
Combate a Pobreza Rural, 
Nossa Primeira Terra e 
Consolidação da Agricultu-
ra Familiar. 

6  Em outro período exis-
tiu o Programa Mulheres 
Negras. 
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Em âmbito nacional a década de 80 foi marcada pela intensificação da luta por escolas, embora, a 
escola também servisse de instrumento para a propagação do racismo e das desigualdades. Gonçalves 
e Silva (2000, p. 155) afirmam que este período pode ser dividido em duas fases:

Na primeira, as organizações se mobilizaram para denunciar o racismo e a ideologia escolar dominante. 
Vários foram os alvos de ataque: livro didático, currículo, formação de professores etc. Na segunda fase, as 
entidades vão substituindo aos poucos a denúncia pela ação concreta. Esta postura adentra a década de 90. 

A atuação dos movimentos sociais neste período e particularmente o movimento negro apresentam 
suas históricas reivindicações, como o acesso à escola e, também, trazem novas problematizações teóricas 
para a educação brasileira, como por exemplo as ausências da história e cultura afro-brasileira nos currículos 
escolares e as desigualdades na permanência e conclusão dos percursos escolares pela população negra.

Na década de 90, o contexto educacional brasileiro (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, 
Plano Nacional de Educação, Parâmetros Curriculares Nacionais etc.), o debate acerca da formação de 
professores realizado por estudiosos brasileiros, a produção acadêmica sobre as relações raciais e a ma-
nutenção das desigualdades na escola, o diálogo entre as diferentes organizações do movimento negro, 
fazem com que o NEN redimensione sua política de formação de educadores. 

É nessa mesma década que o racismo e a discriminação racial são reconhecidos oficialmente por 
alguns setores do governo brasileiro. Partidos políticos, imprensa, pesquisadores timidamente confes-
sam o que vem sendo negado durante mais de um século: a existência de um racismo de fato e de 
uma desigualdade racial extrema entre negros e brancos. No entanto, não basta o reconhecimento, é 
necessário a implementação de políticas públicas para eliminar socialmente as desigualdades a que está 
submetida a população negra. 

A política de formação de educadores para a temática racial que passa a ser proposta pelo NEN 
às redes de ensino, neste período, orienta-se pela necessidade de implantação de políticas públicas, ou 
seja, a inclusão no currículo escolar e consequentemente na formação de professores da história e cul-
tura afro-brasileira e africana. Com isso, pretendia-se assegurar que tanto a formação para as relações 
raciais como a obrigatoriedade dos conhecimentos sobre a cultura e história afro-brasileira e africana 
passassem a se constituir de fato em política pública nas redes de ensino. Os cursos e seminários de 
formação de educadores(as) promovidos pelo NEN são citados em importantes trabalhos que apresen-
tam iniciativas do movimento negro no campo da educação.

Nesta perspectiva, Gomes (1999, p. 146), ao refletir sobre estratégias de ação para a educação e 
relações raciais, afirma que

Uma estratégia interessante e que poderá nos ajudar na mudança de valores e práticas é conhecer outras 
experiências de intervenção bem sucedidas no trato da questão racial. Posso citar a experiência do Núcleo 
de Estudos Negros (NEN), de Florianópolis. Além de publicações e de folhetos informativos, esse grupo tem 
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produzido vídeos, participado e promovido debates coma a presença de especialistas na área, orientado 
projetos nas escolas etc. A série “Pensamento Negro em Educação” é uma publicação desse grupo que 
deveria fazer parte da biblioteca de todo(a) professor(a). 

Gonçalves e Silva (2000, p. 155), ao apresentarem o contexto dos anos 90 e atuação do movimento 
negro por educação, reconhecem que

Já em 1994, vamos encontrar experiências muito interessantes envolvendo entidades negras e Secretaria de 
Educação em uma relação produtiva. O exemplo desse envolvimento é o trabalho que vem sendo realizado 
pelo Núcleo de Estudos Negros, NEN, com financiamento da Fundação Ford. Têm sido realizados vários se-
minários organizados por este Núcleo, com a participação de professores do ensino fundamental do estado 
de Santa Catarina, estendendo-se também aos outros estados da Região Sul. 

Gonçalves (2000, p. 342), no artigo “Negros e educação no Brasil”, evidencia a intensidade da inter-
venção de organizações do movimento negro no que diz respeito à educação e cita o trabalho do NEN 
como uma importante referência: 

A luta para melhorar a situação da população negra em sido cada vez mais intensa. Alguns trabalhos têm-
-se mostrado bem sucedidos, tais como os que são desenvolvidos nos estados de Santa Catarina, Paraná e 
Rio Grande do Sul, desde meados de 1980. Ali, o Núcleo de Estudos Negros de Santa Catarina tem liderado 
importante movimento de reforma educacional tendo como alvo o combate da discriminação racial no 
sistema de ensino.

Pereira (2005, p. 44) reafirma a importância do NEN: 

O Núcleo de Estudos Negros é uma organização não-governamental composta por educadores/militantes 
negros, com destacada atuação junto ao sistema educacional no estado de Santa Catarina. Além de sua in-
tervenção através de programas de formação de professores, vem publicando a série Pensamento Negro em 
Educação, que reúne a contribuição de militantes/educadores/pesquisadores negros de todas as regiões do 
país. A qualidade das pesquisas e a diversidade das experiências regionais e de abordagens sobre a questão 
racial e educação, diversidade cultural e outros assuntos, tornam estas publicações referência obrigatória na 
discussão desses temas.

O reconhecimento público por estes estudiosos e militantes negros indica o acerto da orienta-
ção estratégica do NEN ao intervir junto às políticas públicas de educação, articulando a formação de 
educadores(as) e a produção do conhecimento.

O reconhecimento público por estes estudiosos e militantes negros indica o acerto da orienta-
ção estratégica do NEN ao intervir junto às políticas públicas de educação, articulando a formação de 
educadores(as) e a produção do conhecimento. 

Os aspectos acima realçados solicitam uma breve digressão para refletir sobre a identidade da 
atuação do NEN como produtor de uma Pedagogia. O estudo histórico da educação nos oferece, es-
pecialmente pelo trabalho crítico de Franco Cambi com História da Pedagogia (1999)7 uma orientação 
para a interpretação solicitada: falar em Pedagogia remete à história da educação, já que a Pedagogia 

7  Versão traduzida pela 
Editora da UNESP, de seu 
original italiano Storia 
della pedagogia (1995).
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é uma construção histórica cujos conteúdos não são estáveis, ou seja, ela não remete a um formato de 
proposição e, ou sistematização face à educação que veio sofrendo alterações diante a contextos espe-
cíficos. Agregue-se aí o argumento de José Gimeno Sacristán (2003, p. 18), para quem o pensamento e 
os projetos pedagógicos que se aventuraram a abrir novos caminhos partiram de perspectivas muito 
diferentes, procurando responder a desafios importantes, ainda que diversos. Isto significa que as pe-
dagogias são construções educativas e podem ser referidas como uma disposição concreta – seja como 
teoria ou formulação teórico-prática – frente a processos educativos reais de determinados contextos, 
enfocando por vezes a defesa de um formato institucional e seus conteúdos quanto à lógica de funcio-
namento; concepções sobre os sujeitos a educar (como em Rousseau), daí derivando sua formulação 
para a educação; ou ainda, partindo de uma interpretação da organização da sociedade e das possibili-
dades (ou compromissos) da educação como em Makarenko ou Paulo Freire. 

A pedagogia, pois, como uma produção humana que herdamos, apresenta alguns aspectos a des-
tacar: é um saber que entrelaça distintos campos das ciências humanas e que vem se “prestando”, na 
acepção de Franco Cambi (1999, p. 23) a um papel central na configuração da sociedade: “formar o indi-
víduo socializado e operar essa formação através de múltiplas vias institucionais e múltiplas técnicas”. A 
pedagogia é, assim, conjunto de práticas e feixe de saberes; pode-se entendê-la como a busca por “uma 
reflexão auto-regulada, universal e rigorosa em torno dos processos educativos”, que, no entanto, não 
lhe faz escapar de sua condição objetiva de saber/prática inscrito na dinâmica das relações vigentes na 
sociedade. (CAMBI, 1999, p. 30). 

Retomemos as práticas que constituíram-se em bases para a PMP e encontremos as suas práticas e 
feixes de saberes. Em 1991 o NEN desenvolveu o Projeto Piloto: Escola, espaço de luta contra o racismo8, 
com professores/as da Rede Municipal de Ensino de Rio do Sul/SC (LIMA, 2001). O referencial teórico 
do documento alertava aos setores competentes da municipalidade e em especial à Secretaria Muni-
cipal de Educação para questões que justificariam a implantação do Projeto, como: a necessidade de 
fundamentação e instrumentalização do educador; a rediscussão do papel da escola, sobretudo de seu 
discurso de igualdade e a necessidade de se buscar relação entre técnica e compromisso político.

Os objetivos do projeto eram, conforme documento do NEN (1991, p. 4, grifos do autor):

•	 Fundamentar e instrumentalizar os professores para que possam desenvolver atividades re-
lativas à questão racial de maneira crítica, visando contribuir para ao resgate da cidadania e 
melhoria da qualidade de vida da população negra;

•	 Contextualizar a política educacional do município para a reflexão e combate ao racismo a 
partir da compreensão da proposta político-educativa da pedagogia multirracial;

•	 Estimular o professor para que seja solidário a proposta da pedagogia multirracial para a 
sociedade catarinense e brasileira;

8  Esse projeto foi arti-
culado com Agentes da 

Pastoral de Negros e atin-
giu 75 professores numa 

carga horária de 40 horas. 
Foram realizadas oficinas 

temáticas, seminário 
introdutório, seminário 

de aprofundamento das 
questões raciais e o Con-

curso Negro em Rio do 
Sul, que envolveu todos 

os estudantes da rede 
municipal.
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•	 Contribuir para a compreensão da cultura afro-brasileira enquanto referência histórica, eco-
nômica, social e política de uma raça, combatendo a idéia racista de cultura inferior;

•	 Orientar os professores quanto à avaliação dos educandos respeitando suas características 
culturais, condições econômicas e interesses;

•	 Registrar e publicar as atividades realizadas a fim de subsidiar pesquisas de educadores, enti-
dades negras, instituições de ensino e outros interessados.

Pela primeira vez o NEN nomeia a sua proposta política educativa como “pedagogia multirracial”, 
o que sugere a problematização das relações sócio-raciais na sociedade brasileira a partir da ótica das 
relações de poder e não somente da cultura. 

Como se justifica tal perspectiva? Para Nogueira (2002, p. 15) são três os conceitos mais correntes 
nas discussões educacionais que tentam inserir o debate das questões raciais neste período: o multi-
culturalismo, a diversidade e a pluralidade cultural. Na compreensão do autor, estes conceitos não são 
suficientes quando as questões de fundo são as desigualdades:

Todos partem da cultura como fator explicativo das diferenças e das desigualdades, todas propõem o abran-
damento dos conflitos na medida em que o discriminado histórico precisa reconhecer no outro, “parceiro” 
para encontrar sua própria saída. [...]. A democracia racial se notabiliza justamente por um pacto firmado de 
forma supra-ideológica, em que direita, esquerda e centro, do ponto de vista das representações políticas, 
sempre estiveram em flagrante acordo tácito. Estes ainda não reconhecem a interação racial como dado 
significativo e relevante nas relações sociais e nos conflitos interclasse. A perspectiva aberta então foi o cul-
turalismo. Por esta via medrosa, mas vantajosa para quem a propõe, permite que se abstenham de discutir 
as relações de poder – a questão central na luta do movimento negro.

É esta perspectiva que vai influenciar o NEN na formulação da pedagogia multirracial e popular. A 
educação e mais especificamente a formação de educadores para a atuação com esta pedagogia vai se 
consolidando como um campo estratégico para a superação das desigualdades raciais e sociais e vai exi-
gindo pesquisas e que possam orientar os processos pedagógicos escolares na perspectiva da inclusão 
das questões raciais em seu cotidiano. Isso não significa afirmar que a escola seja a grande responsável 
pela solução das desigualdades, mas sim, afirmar que ela tem participado decisivamente no processo de 
manutenção das desigualdades entre brancos e negros na sociedade brasileira.

Na compreensão de Gomes e Silva (2002, p. 13):

Quanto mais complexas se tornam as relações entre educação, conhecimento e cotidiano escolar; cultura 
escolar e processos educativos; escola e organização do trabalho docente mais o campo da Pedagogia é 
desafiado a compreender e apresentar alternativas para a formação dos seus profissionais. Os pesquisadores 
e as pesquisadoras da área também são desafiados a realizar estudos e pesquisas na tentativa de melhor 
compreender esses processos. Porém, ainda faltam estudos que articulem a formação de professores/as 
e outras temáticas tão caras à escola e aos movimentos sociais. A diversidade étnico-cultural é uma delas. 
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Ainda na década de 90 municípios catarinenses com forte atuação do movimento negro aprovam 
leis municipais que instituem a inclusão do conteúdo “História Afro-brasileira” nos currículos da educa-
ção infantil ao ensino fundamental: Itajaí, Lei 2.830/93; Florianópolis, Lei 4446/94; Tubarão, Lei 1.864/94 
e Criciúma 3.410/97. Nesses municípios, o NEN assessorou a criação e as tentativas de implementação 
das leis, mas, a cultura da descontinuidade faz com que as administrações municipais interrompam o 
processo de implementação das referidas leis. Atualmente, o NEN tem atuado na assessoria á implan-
tação da Lei 10639/03 que inclui no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade do ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira e Africana.

As exigências colocadas pelos educadores das redes de ensino, a ausência de publicações e mate-
rial didático apropriado9, as inquietações dos integrantes da organização com a manutenção das desi-
gualdades e a realidade escolar cada vez mais perversa com os estudantes negros, fazem com que em 
1997, sejam lançadas as primeiras publicações do NEN: Estas vão assumindo o papel de orientadoras 
das práticas escolares para a implantação da pedagogia multirracial e popular. 

O Jornal Educa-Ação Afro, com uma tiragem de dois mil exemplares, é distribuído gratuitamente 
para professores, organizações e militantes do movimento negro. Apresenta conteúdos que subsidiam 
a prática pedagógica escolar, discute as políticas públicas, socializa a agenda de cursos promovidos na 
temática racial no estado de Santa Catarina e também no Brasil, propõe estratégias de ensino para a 
implementação das questões raciais no currículo da escola etc.

A Série Pensamento Negro e Educação10. Na apresentação do primeiro número desta série, os orga-
nizadores afirmam: “pretendemos explicitar múltiplas interpretações e construções teóricas de negros 
e negras sobre o sistema de ensino brasileiro” [...]. O “caderno” como é chamado “é resultado das lutas, 
emoções e falas nossas e de tantas outras pessoas no combate às desigualdades raciais e às práticas que 
visam nos destituir das referências civilizatórias africanas. Sobretudo é um modo de dizer de si sujeitos 
coletivos, construindo múltiplos olhares para a escola deste país” 11. A Série Pensamento Negro e Educa-
ção tem forte demanda das secretarias municipais e estaduais de educação que têm incluído esta série 
nas bibliotecas escolares. Pesquisadores, educadores e militantes do movimento negro são os principais 
sujeitos a requisitarem esta publicação. Esta série tem sido citada como referência em vários estudos 
quando o foco é educação e relações raciais. 

Outras ações são desencadeadas pelo NEN e vão influenciar diretamente a construção da Pedago-
gia Multirracial e Popular. São elas:

O projeto “Educação e formação profissional para populações afro-catarinenses”, desenvolvido em 
1999, numa parceria entre o NEN, o Fundo de Amparo do Trabalhador (FAT/MTE) por meio do Plano Na-
cional de Formação do Trabalhador (PLANFOR) e a Universidade do Vale do Itajaí (Univali). Nesta primeira 

9  O NEN também produ-
ziu materiais de didáticos 

como: jogos, fantoches, 
mapas, vídeos etc.

10  Esta série foi lançada 
em 1997, quando o NEN 

completou 10 anos de 
existência. É constituída 

dos seguintes temas: 1. As 
ideias racistas, os negros 
e a educação; 2. Negros 

e currículo; 3. Os negros, 
os conteúdos escolares, e 
a diversidade cultural; 4. 
Os negros, os conteúdos 
escolares, e a diversidade 

cultural II; 5. Educação 
popular afro-brasileira; 6. 

Os negros e a escola brasi-
leira; 7. Negros, territórios 

e educação; 8. Multicul-
turalismo e a pedagogia 

multirracial e popular.

11  Romão e Lima (1997, p. 11).

12  Tijucas, Florianópolis, 
José Boiteaux, Criciúma, 

Tubarão e Ituporanga. 
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edição, foram realizados cursos e seminários de qualificação profissional em seis municípios catarinenses12. 
Participaram cento e vinte pessoas entre 16 a 35 anos de idade; mulheres da zona rural, desempregadas, 
jovens candidatas ao primeiro emprego e com baixa renda, lideranças comunitárias, membros de conse-
lhos municipais. A qualificação profissional contemplou as áreas de estética afro-brasileira, planejamento 
estratégico para lideranças comunitárias, nutrição, culinária afro-brasileira, facção, bordado e dança afro13. 

O projeto “Educação Profissional para Comunidades Negras” também contribuiu na formulação 
da Pedagogia Multirracial e Popular. Foi realizado no período de 2001/2002 pelo NEN em parceria com 
o Fundo de Amparo ao Trabalhador – FAT/MTE e a Universidade do Sul Santa Catarina – Unisul. Desta 
vez, o projeto foi desenvolvido em vinte e um municípios14 abrangendo direta e indiretamente mais de 
mil e quatrocentas pessoas, sendo jovens e mulheres a maioria destas. 

Os dois projetos de educação e formação profissional desenvolvidos tiveram como perspectiva o 
desenvolvimento local, sustentável e solidário para/com as Comunidades Negras e combinaram o pro-
cesso educativo como possibilidade do sujeito coletivo ser agente transformador da própria realidade 
com possibilidade de geração de renda cooperativada entre os cursistas. 

Para entender a lógica que inter-relaciona as ações nas comunidades negras à formulação de uma 
Pedagogia Multirracial e Popular é preciso compreender as motivações do NEN, como se observa no 
texto abaixo, reproduzido da Revista Pedagogia da Vida15 (NEN, 2000, p. 7-8):

O NEN partiu do pressuposto de que o associativismo e o espírito comunitário são marcas mais evidentes 
da história da população negra no país. Marca que se expressa historicamente pela organização dos quilom-
bos, das manifestações religiosas, a imprensa negra, as escolas de samba, as congadas, a Frente Negra, o Te-
atro Experimental do Negro e os movimentos e organizações contemporâneos. Mas toda riqueza expressa 
pelas comunidades negras não encontra espaço para consolidação, por vários motivos. O principal deles é a 
visão eurocêntrica, tônica do desenvolvimento de qualquer iniciativa de resgate de experiências populares, o 
que descarta de cara boa parte das experiências desses movimentos, de caráter nitidamente multirracial. [...] 
Por isso, surge a necessidade de investir em um projeto de educação negra e popular nos espaços comunitá-
rios em que há forte presença da população negra, mas sem se limitar a ela. [...] A partir disso, pretende-se 
construir as bases de uma pedagogia multirracial e popular. (grifo das autoras).

Percebe-se aqui a compreensão de que a pedagogia multirracial e popular necessita ter como base 
as relações do NEN com as comunidades negras nos processo formativos. A radicalização de pensar e 
desenvolver projetos educativos em outros espaços que não escolares vai se constituir num dos núcleos 
epistemológicos para a construção da pedagogia multirracial e popular. 

Retomando uma análise acerca da identidade desta proposta como uma Pedagogia é, tal como já 
defendido, como conjunto de práticas e feixe de saberes demarcada por linhas visíveis, as quais vão aqui 
sendo apresentadas.

13  Esta experiência pode 
ser melhor apreendida se 
consultada a publicação 
do Ministério do Trabalho 
e Emprego, intitulada A ex-
periência dos afro-brasileiros 
(MTE, 1999), e a Revista 
“Pedagogia da Vida”, publi-
cada pelo NEN em 2000. 
Nesta última, são relatados 
os percursos metodológi-
cos e também os resultados 
a partir das falas das 
pessoas que participaram 
em cada município.

14  Itajaí, Blumenau, Rio do 
Sul, Ituporanga, Concórdia, 
Lages, Anita Garibaldi, 
Joinville, Palhoça, Criciúma, 
Tubarão, Capivari de Baixo, 
Laguna, Canoinhas, Balne-
ário Camboriú, Dionísio 
Cerqueira, São Miguel do 
Oeste, Chapecó, Gaspar, 
Caçador, Florianópolis. 

15  A Revista “Pedagogia 
da Vida” publicada pelo 
NEN em 2000 relata o 
processo metodológico 
vivenciado por cursistas e 
educadores na execução 
do projeto “Educação e 
formação profissional para 
populações afro-catarinen-
ses” e apresenta os resulta-
dos do projeto a partir das 
pessoas que participaram 
em cada município. 
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Os processos pedagógicos vivenciados pelo NEN nos diferentes tempos e espaços de atua-
ção16, sua participação na formulação de políticas públicas, as práticas educativas do movimento 
negro17, os estudos que têm como foco as relações raciais no Brasil, os estudos no campo do currí-
culo fazem com que os membros do NEN sintam a necessidade e a responsabilidade de sistemati-
zar e formular a Pedagogia Multirracial e Popular em contraposição ao modelo pedagógico pauta-
do na hegemonia de uma única cultura, eurocêntrica e carregada de pré-conceitos em relação às 
culturas de origem africanas e dos povos indígenas, do mesmo modo as culturas populares que se 
desenvolvem nos centros urbanos e rurais.

Portanto, a Pedagogia Multirracial e Popular é uma pedagogia gestada nas práticas educativas 
realizadas pelo NEN em seus 20 anos na luta contra o racismo na sociedade brasileira e também 
nas muitas décadas de luta do Movimento Social Negro pela igualdade racial colocando-se como 
estratégia de continuidade de uma trajetória de luta e de resistência do povo negro que remonta 
desde as suas primeiras referências nas civilizações africanas anteriores à colonização europeia, nos 
quilombos, nos terreiros, das irmandades, aos grupos, associações, imprensa negra, até chegar às 
organizações atuais do movimento negro. 

Essas práticas são desenvolvidas em espaços escolares ou comunitários a partir das linhas 
de trabalho que têm como eixo a educação para as relações étnico-raciais na ótica dos direitos 
humanos e do desenvolvimento sustentável. A finalidade formativa refere a homens e mulheres 
negros(as) como sujeitos de suas próprias histórias, com cidadania ativa, participantes da cons-
trução de uma sociedade mais democrática, solidária, justa e igualitária. Esse processo educativo, 
implica pois, em extrapolar os muros escolares, constituir-se por meio de um diálogo permanente 
e sistemático com as comunidades e com as diferentes práticas sociais, culturais e raciais que cons-
tituem a sociedade brasileira.

Assim, a Pedagogia é Multirracial porque considera as diferentes matrizes étnico-raciais que 
constituem a nação brasileira; problematiza as relações raciais existentes e aponta possibilidades para 
a superação da discriminação racial. É Popular porque tem compromisso com a história e as culturas 
da população negra, seus valores, formas de agir e sentir as pessoas e suas trajetórias, vidas, alegrias, 
dores, gostos e desgostos, diversidade; como centro da relação pedagógica o firme compromisso com 
um projeto de profundas transformações sociais, na luta contra toda forma de injustiça, de opressão 
e de exploração econômica, humana e social. E, também, porque dialoga com os princípios e meto-
dologias da educação popular. Implica, portanto, na reapropriação dos saberes, do pensar e do fazer 
pedagógico das culturas e histórias dos grupos oprimidos.

16  No âmbito do Pro-
grama de Justiça foram 

realizados: o Projeto Di-
reitos Humanos e Justiça 

Participativa; o Curso Pro-
motoras Legais Populares, 

que teve como objetivo 
desenvolver noções de 

direito e cidadania para os 
líderes comunitários das 
comunidades periféricas 

de Florianópolis, bem 
como aproximá-los do 

poder público; o projeto 
SOS Racismo, que presta-
va atendimento psicosso-

cial e jurídico às vítimas 
de racismo; o curso para 

Operadores Jurídicos, 
que teve como objetivo 

auxiliar a formação de 
lideranças negras para o 

combate ao racismo. 

17 Principalmente a Peda-
gogia Interétnica formulada 

por Manoel de Almeida 
Cruz em 1989 e a Pedago-
gia Multirracial discutida e 

apresentada por Maria José 
da Silva em 1997.
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A formação de educadores para 
uma pedagogia multirracial e popular - 
conhecimentos, relações, valores e estratégias

O Núcleo de Estudos Negros atua em duas frentes quando se refere à formação de educadores: a 
formação continuada caracterizada por cursos de curta duração realizados em escolas ou por meio de 
convênios com as secretarias municipais de ensino a outra é uma atuação mais recente, de apenas dois 
anos, na formação inicial de no Curso de Pedagogia do Centro de Ciências da Educação da Universidade 
Federal de Santa Catarina. Esta parceria com o Centro de Educação da UFSC acontece por conta de um 
convite feito, no ano 2003, pelo Curso de Pedagogia para que o NEN participasse de seu Colegiado. Em 
2004 o NEN apresentou uma proposta de Curso de Extensão, que teve a duração de dois semestres. 
No ano de 2005 a proposta transformou-se em disciplina optativa assumida conjuntamente pelo NEN 
e pelo Departamento de Metodologia de Ensino, no sentido da construção de uma direção político-
-pedagógica para esta atividade acadêmica. 

Nas intervenções, uma das questões centrais das preocupações do NEN, remete ao discurso cor-
rente de educadores e educadoras que os(as) alunos(as) são diferentes e que é necessário respeitar essas 
diferenças. Projetos de escola inclusiva tem se disseminado em Santa Catarina. No entanto, quando 
solicitados que apresentem como efetivam o direito às diferenças no espaço escolar ou como mate-
rializam na escola o trato da diversidade os exemplos trazidos são de atividades muito pontuais, em 
geral, relacionadas a conteúdos e tentativas de harmonizar os diferentes numa prática que tem como 
referência uma visão homogeneizadora das pessoas e de suas realidades. 

Com isso é preciso discutir o modelo escolar hegemônico que atinge da educação básica à forma-
ção de professoras(es), dificultando assim, que o(a) professor(a) vivencie outras possibilidades de práti-
cas educativas capazes de romper com o modelo escolar vigente. Não esquecendo que a universidade 
assim como a escola exprime a estrutura e o funcionamento da sociedade na qual está inserida.

Shulman (apud GONçALVES; GONçALVES, 1998) indica três tipos de conhecimentos que considera 
necessários à prática docente: o conhecimento do conteúdo específico, o conhecimento pedagógico do conteúdo 
e o conhecimento curricular Dialogando com o pensamento de Paulo Freire, acrescentamos a estes, a neces-
sidade de uma profunda “intimidade” entre os saberes curriculares e as experiências sociais dos estudantes. 
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Freire nos fala da natureza ética da prática educativa, enquanto uma prática especificamente hu-
mana (FREIRE, 1997, p. 18). Considerando que nenhuma formação de professores pode acontecer sem 
a dimensão ética do respeito, da coerência, da capacidade de viver e de aprender com o outro e da 
amorosidade responsável e necessária na prática educativa. 

Tal ênfase não diminui nossa responsabilidade com: os conteúdos a serem abordados, com o mo-
delo de organização curricular, estratégias e técnicas didáticas, com os tempos e espaços, métodos 
avaliativos, pois, todos estes aspectos interferem diretamente no tratamento que ao(a) professor(a) 
dispensa aos estudantes e, em especial, aos estudantes negros na sala de aula. Compreendemos que o 
comprometimento dos(as) educadores(as) com a erradicação de todas as práticas de desigualdades 
(racismos, preconceitos e discriminações), a apropriação de conhecimentos e metodologias adequadas 
podem resultar numa escola mais cidadã.

Outro aspecto importante é a necessária articulação entre os Centros de Educação e as organi-
zações da sociedade civil que vêm desenvolvendo práticas educativas na perspectiva da multirracia-
lidade. Neste sentido, as práticas formativas do movimento negro podem contribuir para o processo 
formativo dos Centros de Educação e vice-versa, haja vista a dimensão educativa que estes desenvol-
vem. Mas, como construir essa interlocução de modo que “o diálogo não seja reduzido ao depositar 
ideias em outros. E nem se converta num simples intercâmbio de ideias a serem consumidas pelos 
permutantes?” (FREIRE, 1980, p. 83).

Na formulação e execução das práticas formativas temos refletido juntamente aos educadores:

- Quais os conhecimentos que podem servir de base para a atividade pedagógica quando a abor-
dagem a ser feita são as relações raciais na sociedade brasileira, a superação do racismo, a promoção 
da igualdade racial na escola? - Como tratar pedagogicamente as relações raciais de modo a fortalecer 
a humanização do processo ensino-aprendizagem? Ou seja, como fazer com que as crianças, jovens e 
adultos, negros tenham mais e melhores oportunidades de aprender e ensinar, de produzir e ampliar 
seus repertórios culturais? - Como materializar uma prática formativa e escolar que considere as crian-
ças, jovens e adultos negros e suas culturas e racialidades numa escola em que a lógica organizacional 
do cotidiano está marcada pela homogeneização, hierarquia, impessoalidade, universalidade? 

Gomes e Silva (2002, p. 19) nos alertam de que:

O desafio para o campo da didática e da formação dos professores no que se refere à diversidade é pensá-la 
na sua dinâmica e articulação com os processos educativos escolares e não-escolares e não transformá-la em 
metodologias e técnicas de ensino para os ditos “diferentes”.

Deste modo entendemos que relacionar conteúdos disciplinares referentes à história do povo ne-
gro no Brasil ou da história da África, não tem sido difícil, entretanto, a opção que fazemos para a 
abordagem da proposta pedagógica multirracial e popular na formação dos educadores é a explicita-
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ção de valores e posturas que estes assumem nos diferentes espaços de sua vida cotidiana. O projeto é 
complexo, pois não pretendemos apenas contemplar as raízes culturais do povo negro e sim recuperar 
a humanização da escola, chamando sua atenção para as diferentes manifestações de discriminação, 
sexismos e racismos em seu interior, colocando em debate as relações de poder. As atividades desen-
volvidas no processo formativo são vivências dirigidas para que sejam práticas que permitam aos edu-
cadores se perceberem como sujeitos capazes de reconhecer suas próprias dificuldades no tratamento 
das questões raciais para enfrentá-las e superá-las. 

Quando propomos aos educadores que se autodeclarem a partir do quesito cor/raça, as respostas 
mais comuns têm sido: “Somos todos humanos” e “sou da raça humana”. Quando questionados, por 
que apresentam essas respostas, justificam afirmando que “é muito difícil dizer quem é branco e quem 
é negro no Brasil”, evidenciando o mito da democracia racial. Neste momento, discutimos a construção 
social do conceito de raça e sua materialização na estratificação da sociedade brasileira. 

Mexemos em subjetividades, princípios e crenças naturalizadas e tidas como verdades. Por isso, 
temos iniciado as atividades formativas pelo reconhecimento identitário do grupo. O objetivo é refletir 
como nos tornamos o resultado das práticas sociais vivenciadas. O importante neste momento é o edu-
cador perceber que não vai para a escola somente como educador, mas como um sujeito social que reúne 
valores, preconceitos, preocupações, trajetórias, emoções, sentimentos, alegrias, dores, gostos e desgostos.

A problematização das práticas sociais faz com que identifiquemos como o racismo se manifesta no 
cotidiano de nossas vidas, até chegarmos aos nossos locais de trabalho – a escola. A leitura da realidade 
brasileira na perspectiva de classe tem predominado, apesar de a maioria afirmar a existência do racis-
mo na sociedade brasileira. Na compreensão da maioria dos educadores as desigualdades sociais é que 
vão definindo as desigualdades raciais. Vamos percebendo que a leitura predominante de educadores e 
educadoras é a que coloca nas relações de classe as respostas para as desigualdades. Como se opressores 
e oprimidos, dominados e dominantes18 existissem descolados da dimensão de gênero, raça, orientação 
sexual etc. na compreensão de um professor é preciso ser coerente com a proposta pedagógica que tem no 
materialismo histórico sua base conceitual. Será daí a dificuldade lidar com o sujeito real? O que se pode 
perceber é que os projetos políticos pedagógicos que estão em funcionamento nas escolas, mesmo que 
reproduzam “teoricamente” referenciais mais avançadas do ponto de vista conceitual, continuam falando 
de homens, mulheres, crianças e jovens genéricos sem raça, etnia, culturas ou classe social.

A manifestação de uma professora explicita o processo de percepção sobre o racismo: “Espantei-
-me com a quantidade dessas situações que nos rodeiam e que quase nunca dou atenção. O quanto o 
racismo está presente no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, na nossa maneira de ser, pensar,...”.

Ela fala do encontro com o outro que nos faz encontrarmos também os nossos valores, as nossas 
dúvidas, os nossos racismos e preconceitos. Paulo Freire (1997, p. 46), de uma maneira bastante esclare-

18  Expressões muito 
utilizadas pelos profes-
sores para justificar as 
desigualdades.
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cedora nos diz: “A assunção de nós mesmos não significa a exclusão dos outros. É a ‘outredade’ do ‘não 
eu’, ou do tu, que me faz assumir a radicalidade de meu eu”. 

Apresentamos ao grupo de educadores(as) indicadores sociais produzidos por reconhecidos insti-
tutos de pesquisa e organismos internacionais19 que abordam as desigualdades raciais em vários aspec-
tos da vida humana: educação, saúde, trabalho, sistema penal e moradia. Nesta atividade, solicitamos 
que apresentem a situação da população negra no seu município ou no entorno da escola: Quantos 
são? Onde estão? Como vivem? Onde trabalham? Onde e como estudam? Tentando identificar os espa-
ços geográficos destinados ou ocupados pelos negros. Os indicadores sociais ajudam a dar visibilidade 
para a situação real da população negra. No início os(as) educadores(as) parecem duvidar dos dados 
estatísticos apresentados, mas aos poucos vão trazendo de suas memórias e vivências situações muito 
semelhantes às problematizadas no curso.

Durante o processo formativo abordamos alguns conceitos como: raça, preconceito, discrimina-
ção, racismo, multiculturalismo, multirracialidade, diferenças, desigualdades, pluralidade cultural, in-
clusão, exclusão, tendo como referências: Gonçalves e Silva (1998); Guimarães (1999); Munanga (1999); 
McLaren (1999); Cashmore (2000); e Nogueira (1998). Percebemos que muitas vezes alguns conceitos 
são utilizados como sinônimos pelos(as) educadores(as).No decorrer do curso, os participantes vão 
sendo estimulados a construir um perfil da sua turma de alunos, ou da escola onde atuam. Quem são 
os estudantes que freqüentam a escola? O que sabem sobre eles? Que trajetórias de vida têm? Essas 
questões vão traduzindo o(a) aluno(a) abstrato e genérico em sujeito racial, sexual, corporal, artístico, 
político, histórico, religioso etc.

Um certo desconhecimento dos educadores e educadoras sobre os(as) alunos com os quais traba-
lham chama nossa atenção e também a atenção deles mesmos, o que nos faz afirmar que eles/as olham 
mas não vêem, as crianças que estão em suas salas de aula. Esquecem que estas trazem para o cotidiano 
escolar a sua totalidade de ser, síntese daquilo que vão experienciando; apropriam-se e re-significam 
os conhecimentos a partir de suas vivências e escolhas num processo criativo dinâmico e conflituoso. 

Esse indicativo sugere que o planejamento tem sido para a maioria deles uma prática burocrática e 
não uma prática a ser vivida pelos envolvidos no processo educativo. O que não significa culpabilizá-los, 
mas refletir sobre o nível de autonomia na intervenção que realizam, compreendendo que

o professor não decide sua ação no vazio, mas no contexto da realidade de um local de trabalho, numa 
instituição que tem suas normas de funcionamento marcadas às vezes pela administração, pela política 
curricular, pelos órgãos do governo de uma escola ou pela simples tradição que se aceita sem discutir. (SA-
CRISTÁN, 1998, p. 166-167).

Afinal, para poder intervir nesta instituição é preciso entender as peculiaridades do mecanismo escolar. 

19  Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatís-

tica (IBGE), Instituto 
de Pesquisa Econômica 

Aplicada (IPEA), Instituto 
de Pesquisa Aplicada 

ETHOS, United Nations 
Educational, Scientific and 

Cultural Organization 
(UNESCO), Organização 

Internacional do Trabalho 
(OIT), entre outros.
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Se considerarmos que a autonomia é sempre relativa, torna-se possível questionar qual o grau de 
autonomia do educador no exercício de sua prática política e pedagógica. Ou ainda, por onde passa a 
definição do que compete à sua atuação? Bem como, afirmar que é possível aos educadores a manifes-
tação de concepções e práticas de resistência, o que lhes permite refutar, em certa medida, as determi-
nações externas aos seus princípios e, com isso, traduzir aquilo que lhes é colocado nas mãos, a partir 
das condições imediatas nas quais realizam sua prática pedagógica. 

Discutimos os descompassos e as desigualdades entre as culturas escolares e as culturas das crian-
ças e adolescentes negras e pobres quando tratamos do currículo escolar. Onde, os tempos da escola e 
os tempos de aprendizagem humana são incompatíveis. Lembrando-os/as que o currículo explicita, es-
colhas que não são neutras. Nessas escolhas, os livros didáticos e os planos de ensino que são utilizados 
pelos educadores em sala de aula contribuem muito como instrumentos de análise. 

Na sequência, trabalhamos com casos reais de racismo vivenciados por crianças e ou educadores(as) 
no espaço escolar20, onde os cursistas encenam, analisam e elaboram sua intervenção pedagógica. Na 
maioria das vezes, as alternativas propostas são no sentido de punir o agressor sem qualquer preocu-
pação com a vítima. As alternativas são aquelas convencionadas no tratamento disciplinar da escola: 
chamar os pais ou responsável, exigir que o agressor peça desculpas, dar uma aula sobre o tema, ou 
impedi-lo de acessar a biblioteca etc. O que tem levado os educadores a assumirem as dificuldades em 
dar um tratamento pedagógico a esta questão. Neste momento, muitos deles relatam fatos vivenciados 
em suas escolas. O mais interessante é que em sua maioria os fatos por eles relatados têm os estudantes 
como protagonistas sem a intervenção de professores. 

Oportunizamos aos educadores contato com metodologias participativas, advindas da educação 
popular e materiais diversos (vídeos, literatura infanto-juvenil, músicas, fantoches, bonecas, revistas e jor-
nais especializados etc.) e propomos a realização de um planejamento de atividades que possibilite a dis-
cussão racial na escola ou sala de aula. Possibilitar a eles que vivenciem estratégias pedagógicas que podem 
ser realizadas no âmbito da sala de aula contribui para problematizar a prática do planejamento na escola. 

Dos casos coletados, uma professora, Rita, escreve:

A maneira com as discussões iam sendo colocadas para trabalhar em pequenos grupos e depois pelo grande 
grupo, fez com que todos precisassem sair do lugar, olhar pros outros, dar sua opinião, contribuir, mostrar 
sua cara. E a tarefa, sim a tarefa com o filme, a pesquisa com a turma. Pra mim um desafio que não consegui 
cumprir por completo e aí percebi a importância da pesquisa, do saber científico, de sair do achismo, da 
observação. Depois, o teatro, as encenações as risadas e reflexão, muita reflexão e também respostas, muitas 
respostas. Agora é partir para a ação, mudar posturas , refazer conceitos, e desfazer pré-conceitos.

O exercício do olhar na busca da visibilidade para as relações raciais na sociedade brasileira e prin-
cipalmente na escola, tem provocado choros, angústias, incômodos e também satisfação na maioria 

20  Os casos são coletados 
durante os percursos 
formativos.
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dos educadores com quem temos trabalhado. Como nos diz Nikolas Rose (apud MOSS, 2002, p. 237), 
isso significa que conseguimos “introduzir uma atitude crítica àquelas coisas que são dadas à nossa 
experiência presente como se fossem naturais, inquestionáveis e eternas; introduzir um mal estar no 
tecido da experiência do ser e dificultar as narrativas que moldam nossa experiência”. Ou seja, é preciso 
que estranhemos o que nos é familiar. O estranhamento a partir do olhar, da escuta, do pensamento, do 
sentir... É o que nos dizem respectivamente as professoras Va, Salete e Isildete, nestes relatos coletados:

Os preconceitos existentes devem ser observados e analisados para não cairmos na rotina e acharmos as 
situações “normais”, o que é mais perigoso. Quando os fatos tornam-se banais, “caem no costume”, o esque-
cimento e a acomodação levam a uma infeliz alienação. (Va)

[...] sempre me julguei uma pessoa sem preconceitos raciais, de sexo, religião etc., mas agora, percebo que 
como fruto de uma sociedade preconceituosa também carrego esses preconceitos. (Salete)

[...] pude nessa troca de vivências, nessas falas reportar-me para escola e especificamente na sala de aula e 
dar-me conta que lá também é um espaço multirracial e que lá também os preconceitos aparecem. (Isildete).

Nesse processo formativo para uma pedagogia multirracial e popular nossa preocupação não é 
ensinar somente os conteúdos curriculares na perspectiva do negro brasileiro e sim, analisar e des-
construir os conteúdos das práticas racistas que na maioria das vezes não são percebidas pelos/as 
educadores/as, em função de suas trajetórias de vida ou pela lógica da escola que ofusca as diferenças 
porque tem como princípio a homogeneização. Outros conteúdos e procedimentos precisam ser 
incorporados e legitimados pela escola na medida em que o(a) educador(a) vai percebendo os(as) 
estudantes também como sujeitos raciais. Para isso a escola precisa tornar-se um lugar de produção 
de conhecimentos sobre e com as crianças e jovens negros e negras. Compreendendo que não existe 
uma forma única de ser criança ou jovem. Isto implica reconhecer que há uma multiplicidade de 
elementos culturais e sociais que vão interferir no modo de ser destas e que esse modo de ser e de se 
relacionar com o mundo não é homogêneo.

M. G. Arroyo (2001, p. 49) nos orienta que:

O foco nos sujeitos da aprendizagem e, em sua formação não marginaliza o conhecimento socialmente 
acumulado, ao contrário, pode ser o melhor caminho para renovar os saberes escolares, recuperar sua cen-
tralidade na formação humana. Os currículos não perdem em conteúdos quando o ponto de partida para 
sua construção são os sujeitos da ação educativa.

Para o NEN formar educadores para uma prática pedagógica multirracial e popular significa rom-
per com as bases do pensamento pedagógico clássico que tem historicamente negligenciado e omitido 
dos currículos escolares a história das civilizações africana e indígenas. Significa tensionar os valores, 
crenças e culturas consideradas como verdades; significa tensionar com práticas pedagógicas escolares 
que ainda se pautam por uma concepção colonialista, racista, discriminadora e conservadora e, que, 
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banalizam e tornam insignificante as práticas culturais populares. Significa re-pensar toda a organização 
escolar do ponto de vista da promoção da igualdade. E significa também produzir novos conhecimen-
tos por meio de pesquisas (Passos, 2002). Por certo, as reflexões empreendidas neste texto revelam o 
lugar da PMP no projeto de atuação do NEN, considerando que localizar sua disposição no interior das 
tensões políticas da sociedade pode promover importantes definições – coletivas – que, daí sim, ofere-
cem substrato às definições teórico-metodológicas de seu projeto de educação.
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Cultura popular como possibilidade 
de intervenção pedagógica 
interdisciplinar e educação 
intercultural na escola

Beleni Saléte Grando1

Tendo por referência o projeto de pesquisa e extensão desenvolvido no período de novembro de 
2007 a dezembro de 2009, na Universidade do Estado de Mato Grosso, e os estudos desenvolvidos so-
bre corpo, educação e cultura, buscamos criar novas metodologias para educação intercultural. Neste 
projeto, os momentos festivos em que os saberes tradicionais são revitalizados, como as festas e os mo-
mentos lúdicos que envolvem diferentes sujeitos, são os espaços apreendidos para compreendermos 
como se estabelecem as relações de aprendizagem em que a autoridade do educador, seja ele popular 
ou escolar, se constitui de forma significativa.

O projeto teve por objetivo elaborar referenciais sobre a educação intercultural a partir das inves-
tigações sobre a cultura tradicional em rituais festivos (festas de santo, danças tradicionais), e sobre os 
jogos e brincadeiras populares (recolhendo a memória lúdica de idosos, homens e mulheres, que parti-
cipam e organizam as festas e rezas em dias de santo). Nessas práticas sociais observadas e registradas, 
buscamos compreender os processos educativos presentes na transmissão dos saberes tradicionais; 
observamos os processos de aprendizagem que se estabelecem entre uma comunidade constituída de 
adulto, idoso, jovem, adolescente, criança para, a partir desses, rever os conflitos presentes nas relações 
da educação escolar que geralmente não reconhece as identidades diferentes dos sujeitos que com-
põem a comunidade escolar.

Nossa pesquisa, para além do trabalho de campo, buscou compreender as relações que se estabe-
lecem em processos educativos pautados na revisão de preconceitos, na escola. Para isso, recorremos 
à pesquisa exploratória, no sentido de levantarmos dados que nos auxiliem na compreensão dessas 
identidades e, principalmente, em relações educativas não preconceituosas; e, na escola, desenvolve-
mos com professores e alunos a pesquisa-ação que viabilizou uma melhor compreensão dos processos 
educativos e sua avaliação como prática intercultural. 

1  Este trabalho vincula-se 
ao Projeto de Pesquisa 
Corpo e Educação: Festas 
e jogos como forma de 
mediações interculturais 
em relações de fronteiras 
étnicas e culturais em Mato 
Grosso, institucionalizado 
no Núcleo de Estudos Cor-
po, Educação e Cultura: 
COEDUC/UNEMAT.



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

84

Compreendemos que a escola é um espaço de diversidade cultural, pois congrega no seu interior 
uma pluralidade de pessoas, adultos, crianças, adolescentes e jovens, mulheres e homens, que trazem 
consigo, fruto das experiências anteriores, toda uma bagagem cultural que no encontro com o outro 
são postas em relação. Através desta interação sociocultural, estes indivíduos se reconhecem como 
igual e como diferente neste contexto.

Compreendemos com Geertz (1989, p. 64), que “tornar-se humano é tornar-se individual e nós 
nos tornamos individuais sob direção dos padrões culturais, sistemas de significados criados historica-
mente em termos dos quais damos forma, ordem, objetivo e direção às nossas vidas”. A cultura como 
produção histórica é transmitida de geração a geração, marcando a vida de cada indivíduo, conferindo 
sentido e valor às ações humanas. 

A cultura tem a ver com a história de vida das pessoas, com as origens de cada sujeito, de cada jo-
vem, adulto ou criança. Ao analisarmos os aspectos da cultura tradicional cacerense, mais precisamente 
as festas de santo, percebemos que esta manifestação expressa saberes que são apropriados nas relações 
socioculturais de cada sujeito. 

Os estudos destes saberes da cultura tradicional nos levaram a reconhecer que a cultura popular 
alarga as possibilidades do processo educativo e buscamos, a partir dela, elaborar uma nova prática 
pedagógica para os contextos educativos escolares, no sentido de trabalharmos numa perspectiva 
de educação intercultural.

A idéia de que se trabalhem as questões culturais dentro da escola parte do entendimento de que o estudo 
da realidade cultural brasileira, de sua formação histórica e das características daí recorrentes permitirá o re-
-conhecimento da diversidade étnica que constitui o povo brasileiro [...] A inclusão de estudos interculturais 
na escola vai possibilitar, além de uma maior compreensão das realidades locais, a ampliação do foco para as 
diferenças que constituem a chamada realidade brasileira. (AzIBEIRO et al., 1998, p. 20).

As discussões que trazemos neste trabalho resultam de uma intervenção exploratória, numa das 
fases da pesquisa, realizada em dois espaços educativos diferenciados, um no contexto formal (numa 
escola periférica da cidade) e outro no ambiente informal (um projeto de extensão universitária desen-
volvido na periferia da cidade). Nesses dois contextos foram ministradas oficinas de Danças Tradicio-
nais: o siriri de roda para crianças de 8 e 9 anos de idade. O objetivo foi analisarmos a prática educativa 
e criarmos novos referenciais metodológicos para o trabalho com a cultura popular tradicional, numa 
perspectiva de que o ensino dialogue com os saberes da cultura local.

A opção por trabalhar com as danças tradicionais, em meio a uma grande diversidade de danças 
existentes no estado de Mato Grosso e no Brasil, visou valorizar a cultura local como proposta metodo-
lógica para pensar a educação intercultural, pois, conforme afirma Grando (2002, p. 14),
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[...] nas “Danças Tradicionais” [há] um enorme potencial educativo da cultura, por possibilitarem a com-
preensão do movimento humano como manifestação corpórea de homens, mulheres, crianças, jovens e 
adultos ou idosos, construída em diferentes contextos sociais, econômicos, políticos e culturais. Ao dançar, o 
corpo expressa uma determinada vida social cujas ações se constituem segundo códigos e convenções sim-
bólicas definidos pela cultura do grupo social a que pertence. Os significados singulares dos processos his-
tóricos culturais, ao serem tratados no ensino da Dança, na escola (seja na disciplina Educação Física como 
um de seus conteúdos, seja como tema transversal do currículo), ou em outros espaços educativos junto 
à comunidade, qualificam seu conhecimento. Assim o ensino da dança torna-se relevante na formação de 
todas as pessoas, uma vez que o processo de produção do conhecimento envolve também as dimensões 
subjetivas dos sentimentos e das paixões do ser humano.

A dança no contexto escolar está inserida no currículo da disciplina de Educação Física e na dis-
ciplina de Artes, como regem os Parâmetros Curriculares Nacionais de Artes. A dança é uma lingua-
gem que estabelece sentido na produção de relação entre os corpos. Criando diferentes perspectivas 
de visão de movimento. 

Nossa proposta pauta-se na compreensão de que

Falta-nos um currículo para tempo de dança! Falta–nos currículo para tempo de festa. [...]ainda são essas 
descontinuidades que nos ensejam um currículo dinâmico, encarnado, significativo, expressivo e cidadão. 
O currículo deste modo não se constitui meramente o lugar dentro do espaço demarcado como lugar do 
saber. Esse espaço social se amplia e diversifica, vai [a]onde o povo está e permanece com ele para aprender 
com ele. A festa como manifestação do povo, se insere nesse epaço dando a ele sentido e valor. (PASSOS, 
2003 apud ABREU;  PASSOS, 2006, p.13).

Tendo isso por pressuposto, partimos para uma pesquisa exploratória; buscamos num primeiro 
momento, com oficinas de danças tradicionais, diagnosticar o conhecimento prévio dos sujeitos envol-
vidos na pesquisa, a respeito da cultura tradicional cacerense, expressa também pelas festas de santo, 
pelas danças tradicionais etc. Para isso recorremos ao livro Corpo, Educação e Cultura: Tradições e Sabe-
res da Cultura Mato-Grossense (CAMPOS; GRANDO, 2008) - resultado da primeira fase da pesquisa que 
registrou os saberes e práticas da cultura local -, no qual as crianças puderam reconhecer as pessoas da 
comunidade, ou seja, os cururueiros que foram homenageados nesta obra e que são as autoridades das 
comunidades em que as crianças são integradas nas festas de santo. 

Com isso, constatamos que elas tinham vivenciado as festas religiosas, e a imagem dos cururueiros, 
que na festa cantam e louvam os santos, foi muito marcante nas falas das crianças. Tendo saberes reco-
nhecidos pela escola, empolgaram-se no tema em estudo, reconhecendo os cururueiros, com os quais 
alguns tinham laços familiares. O reconhecimento das crianças ao ver no livro os parentes ou alguma 
autoridade cultural conhecida por elas reforçou a identidade dos educandos e a valorização dos saberes 
que traziam consigo, agora sendo elas, as crianças, a “ensinar” as professoras.
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Conforme pesquisa de Campos e Grando (2008), nas festas há uma grande participação de crian-
ças de diferentes idades que se integram ativamente ou indiretamente no ritual festivo, que é composto 
pelo cururu, pela reza e pelas danças. A maioria das crianças frequenta as (diversas) escolas existentes 
na cidade. Os dados foram confirmados nos espaços onde se desenvolveu a pesquisa-ação.

Nesse sentido, ao direcionarmos nosso olhar para a escola ou outros projetos que trabalham com o 
conhecimento científico sistematizado e, também, construído historicamente, faz-se necessário conside-
rar que essas instituições não devem ignorar os conhecimentos empíricos trazidos pelos alunos, a partir 
de suas vivências que antecedem tais contextos formais. Os conhecimentos que acompanham as crianças 
às instituições de ensino são os que Vygotsky chamou de conceitos cotidianos, “[...] aqueles conceitos cons-
truídos a partir da observação, manipulação e vivências diretas das crianças” (apud REGO, 2000, p. 77). 

Ao dialogarmos com as crianças sobre o livro e os cururueiros, percebemos que as crianças traziam 
em suas falas as vivências das festas de santo com grande alegria, em virtude deste envolvimento e de 
seus saberes. Optamos por tematizar a festa de santo tendo-a como eixo temático para o trabalho com 
diversos conteúdos nas diferentes áreas de conhecimento permitindo, assim, um diálogo com o global 
e o local sem sair do tema abordado. 

Com isso, partimos do primeiro pressuposto para a educação intercultural: o reconhecimento da 
cultura do outro como igual, uma cultura expressa nos saberes e práticas que o identifica como pessoa, em 
seu contexto sócio-econômico-cultural. Uma cultura que não é individual, mas coletiva, que traz em si a 
referência da família, da comunidade. Sem considerar este princípio, a escola não cria as condições huma-
nas para uma educação intercultural, uma educação que reconhece que se educa na relação com o outro.

Assim, cabe ao professor levar para o espaço escolar saberes relevantes para contribuir com a am-
pliação dos saberes dos alunos, e, especialmente, com a compreensão mais complexa da realidade por 
eles vivenciada. Os “saberes científicos” presentes no cotidiano da escola pouco têm contribuído para 
esta ampliação da compreensão vivenciada pelo aluno, geralmente reproduzida de forma fragmentada 
e sem o aprofundamento necessário para de fato se constituir como um saber acadêmico-científico que 
supere o senso comum presente nas diversas formas de informação que a mídia leva ao aluno diaria-
mente. Nossa proposta é, portanto, pautada na formação da criança para que esta possa posicionar-se 
frente à massificação de informações que visam transformá-la em mero consumidor, ao mesmo tempo 
em que possam, os saberes escolares, contribuir para que ela se identifique com seu grupo social, com 
sua comunidade, com sua cidade, com o seu local.

A prática pedagógica partiu dos saberes com os quais as crianças pudessem ter referências ini-
ciais e fossem ampliando-os, por isso tematizamos a festa de santo. Neste processo, organizamos a 
prática pedagógica envolvendo vários dos conteúdos das série/ciclos iniciais que dialogavam com o 
tema proposto, tais como: alimentação (nutrientes, fartura e falta de alimentação); conceito de país, 



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

87

cidade, vila, comunidade; os seres vivos e sua relação com o homem e o ambiente (animais, frutas, 
água, clima, calendário e mudanças climáticas, uma vez que as chuvas são sempre marcadas pelos 
dias de santos na região) etc.; meio de transporte e organização urbana e rural; e manifestações da 
cultura local, como a dança, entre outros. 

Numa perspectiva de prática pedagógica intercultural e interdisciplinar, os conteúdos acima foram 
coletados da fala dos alunos durante a execução das aulas. O conhecimento sobre as festas de santo 
foram sendo organizados e articulados de forma que o currículo previsto e o projeto pedagógico da 
escola específico para a turma/ciclo, fossem garantidos. 

No entanto, não nos detemos neste texto aos saberes interdisciplinares que o tema nos opor-
tunizou trabalhar na escola, mas aos espaços de intensa aprendizagem que o conteúdo ‘dança’ (da 
Educação Física e da Arte) nos proporcionou. Assim, ao trabalhar com a realidade dos educandos, 
respeitando seus saberes, constatamos que as crianças ficam mais motivadas no processo de ensino-
-aprendizagem e se interessam mais pelo conteúdo abordado. A oralidade é algo bem marcante 
nesse processo, já não há mais corpos presos e estéreis nas carteiras, são corpos em movimentos, há 
canto, há dança, há vozes, há vida.

Nas vivências da dança apresentamos para as crianças alguns instrumentos, como o ganzá e a 
viola de cocho. Utilizados pelos cururueiros nas festas religiosas, são estes elementos que entoam 
à cantoria do cururu e siriri no momento do ritual festivo. No decorrer das oficinas observamos o 
comportamento das crianças ao manusear os instrumentos, ficou explícito que apenas os meninos 
se interessaram pelos instrumentos, num processo de imitação, eles reproduziam os gestos dos toca-
dores do siriri e do cururu. 

A alegria dos meninos ao tocarem os instrumentos contagiou o espaço de aula. Como havia ape-
nas um instrumento de cada, os meninos tomaram a iniciativa de se organizarem para que cada um 
pudesse manejá-los. Formaram uma fila a partir da qual a viola de cocho e o ganzá iam passando de 
mão em mão, formando duplas como acontece com os cururueiros nas festas. Isso reflete o quanto o 
contexto sociocultural é marcante na vida de cada criança, uma vez que elas reproduzem atos, gestos, 
valores e normas de seu grupo social. 

O fato de só os meninos “brigarem” pelos instrumentos revela o espaço do cururu e quem são 
os cururueiros, espaços e sujeitos previamente demarcados e, nesse sentido, demarcam a presença 
masculina dominante no cururu e no ritual da festa de santo. Nas palavras de Geertz (1989), é a cul-
tura que dá “ordem, objetivo e direção” à vida de cada sujeito. A questão de gênero é, também, uma 
possibilidade aberta pela dança na escola, entre outros temas transversais que a escola tem por papel 
problematizar e construir com novos referenciais para contribuir com a formação da cidadania e de 
uma sociedade mais justa e igual.
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Na execução da dança, ou seja, do siriri de roda, a metodologia utilizada não priorizou a padroni-
zação e a estética da dança, mas o conhecimento empírico oriundo das vivências das festas e de outros 
espaços lúdicos, ampliados por novos saberes trazidos pela literatura que incluem a contextualização 
histórica da dança e suas variações que implicam nesta contextualização. 

Podemos dizer que, com as crianças, recuperamos o que os cururueiros consideram o verdadeiro 
siriri, “brincamos o siriri”. Para estas autoridades da cultura, a dança tradicional é a brincadeira de roda; 
o cururu e o siriri são para “brincar com os companheiros”. 

Nas lembranças dos cururueiros, estes enfatizam que “Antigamente o siriri era dançado numa roda, 
a gente brincava, era uma brincadeira, hoje ele está estilizado com passos marcados”. Isso ao se referirem 
aos grupos folclorizados que reproduzem a cultura popular e a socialização destas manifestações em 
eventos massificados, fora dos contextos significativos para o saber popular, em que os movimentos são 
padronizados e coreografados de forma sincronizada. Uma visão geralmente reproduzida pela escola.

A apresentação folclorizada é uma prática de grupos de danças existentes na cidade de Cáceres 
(MT), e embora sejam necessários também para manter a memória da cultura tradicional e possibilitar 
a estética da dança para a apreciação pública, tal prática é criticada pelos tradicionais cururueiros. Mas 
há algumas festas de santo que mantêm no seu interior o siriri, e que são dançadas “como antigamente”, 
isto é, como um puro e simples brincar. 

Na execução das oficinas de danças, não foram cobrados gestos perfeitos ou técnicas corporais pa-
dronizadas que levariam apenas a uma mera reprodução dessas danças sem significados, mas práticas 
corporais que viabilizaram às crianças a experiência de produtores/criadores de cultura. As crianças iam 
resignificando os passos e os modos de dançar o siriri, já que a maioria delas tinha aprendido de um jeito 
a dança, e não o mesmo jeito da professora, por exemplo. Com isso, comparavam as diferentes formas 
de dançar, corrigindo uns aos outros e à professora, com a expressão: “não é assim que se dança, não!”.

Observamos também nesta interação intercultural que as crianças tinham outras formas e ritmos 
de cantar uma das mais clássicas músicas do siriri mato-grossense: “Nandaia”. A música é muito conhe-
cida pelo universo infantil. Assim compreendemos que a forma como cada um se apropria da cultura é 
de um modo único, mesmo quando tentamos padronizar passos e ritmos, a singularidade de cada um 
estará sempre em evidência, como ficou explícito nas oficinas. Cabe ao professor e à escola ser sensível 
no reconhecimento destas individualidades construídas coletivamente.

A partir destas experiências vivenciadas, compreendemos com Fleuri (1998, p. 140) que “a educa-
ção intercultural se configura como uma pedagogia do encontro”, e como todo encontro de sujeitos 
diferentes os conflitos, confrontos, acolhimentos não estão dissociados dessa relação.  

As observações das práticas pedagógicas desenvolvidas confirmam esta afirmação, pois durante as 
oficinas mediamos os conflitos e acolhimentos das crianças nos momentos da dança, quando os meni-
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nos e meninas não queriam pegar na mão uns dos outros, por exemplo. Além dessa questão de gênero, 
um outro aspecto observado ocorreu no momento da interação entre duas turmas, no decorrer das 
oficinas, quando o conflito pautou-se na não aceitação do outro. 

A questão da diferença/diversidade foi sendo trabalhado nas relações que a dança proporcionou, 
sendo amenizado. Isto nos leva a concluir que através da vivência da dança podemos trabalhar os valo-
res como o respeito ao outro e suas diferenças e o respeito consigo mesmo.

A cultura popular, como símbolo e códigos que orientam a vida cotidiana dos sujeitos, deve es-
tar na escola. Nos referimos à festa e às danças, por exemplo, que são vivenciadas pelas crianças que 
cotidianamente frequentam a escola. Os adultos que organizam o mundo da criança fora da família, 
seja em espaços sociais externos (como os projetos sociais que não tratam diretamente do ensino 
formal), seja dentro da escola, têm tido dificuldades de articular estes contextos, aparentemente 
distantes e dissociados um do outro. Pois, para a escola, ou para os educadores que buscam reforçar 
a cultura escolar, tais contextos são como linhas paralelas que não se encontram, o local/tradicional 
não dialoga com o global. 

A cultura tradicional na escola ou no projeto de extensão em que desenvolvemos este trabalho de 
investigação foi algo sempre deixado para terceiro plano, quer seja nas aulas e disciplinas do currículo 
formal, quer seja nas oficinas do projeto. 

Das oficinas realizadas com as danças tradicionais na escola, realizamos com as crianças um pro-
cesso de aprendizagem que possibilitou uma apresentação cultural na festa junina, pela qual foram 
socializados junto à comunidade os saberes da cultura tradicional apropriados pelas crianças, como os 
instrumentos, a dança e o figurino, reproduzindo naquele espaço as festas de santo que acontecem na 
comunidade, resultado da síntese do processo de aprendizagem das crianças. 

Entre as várias formas das crianças se revelarem sujeitos neste processo, uma foi o fato de uma 
criança, que tocava sempre o ganzá, ser de religião Protestante. Seu envolvimento com a aula extra-
polou o contexto escolar colocando em cheque a sua relação com a religião e a família. Após as aulas, 
depois de assumir a liderança com o ganzá durante as oficinas, afirmou à professora que não poderia 
vir no dia da apresentação para tocar ganzá e participar da festa de santo da escola, pois sua avó não 
permitiria porque eram “crentes”. No entanto, no dia da apresentação, a primeira criança a nos esperar 
para a “festa” foi justamente o menino que, junto com sua avó e irmã, vieram participar. Assim que viu 
a professora, a criança já foi ao seu encontro para pedir:

- Tia, me dá o meu ganzá!

Ele e seu colega tocaram com toda segurança e alegria o ganzá, proporcionando um espetáculo 
que foi muito aplaudido pela comunidade. No entanto, após a apresentação, o menino e sua família 
protestante se retiraram daquele espaço. Esse exemplo do menino “crente” mostra que a educação in-
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tercultural viabilizou o diálogo da família com a comunidade e suas manifestações culturais no espaço 
da festa; possibilitou o reconhecimento dos saberes e práticas do outro não de forma preconceituosa, 
mas diferente, e ao vivenciá-la não entrou em conflito com seus saberes e práticas de forma excludente, 
mas, ao contrário, de forma inclusiva e diferente.

O interculturalismo constrói um espaço de resistência que se assenta na capacidade de confronto com a 
diversidade, na percepção dos diferentes olhares e na sua inter-relação, na prevenção contra a difusão do 
etnocentrismo, enfim, na capacidade de interação entre as diferentes culturas (FILHO, 1998, p. 28). 

Os resultados destas intervenções investigativas nos permitiram compreender que nesses espaços 
(Escola-Projeto) é possível trabalhar com a cultura local, em especial, as danças do siriri de roda. Esta 
práxis nos abriu um leque para discutirmos sobre as festas, as comidas e bebidas típicas, rezas, cantos e 
danças, com as crianças cujos saberes e práticas alimentavam os conhecimentos em construção cole-
tiva, além de proporcionar às crianças pesquisadas um contato com a cultura popular tradicional nos 
dois ambientes educativos. 

Percebeu-se nesses processos educativos que a participação das crianças foi significativa, contradi-
zendo a fala da maioria dos professores que enfatizam que os jovens e as crianças não têm interesse pela 
cultura local. Assim, pelo que foi constatado, além do grande interesse das crianças diante da temática, 
elas também se demonstraram orgulhosas da sua cultura durante a apresentação pública. 

A mediação intercultural amenizou as relações conflituosas existentes, quer estas fossem de 
origem étnica, de gênero ou religiosas. O trabalho proporcionou uma educação intercultural mo-
tivadora de uma nova relação existente entre educadores e educandos e entre os próprios alunos. 
Esta experiência com a dança viabilizou interações entre os diferentes sujeitos, mostrando que é 
possível a construção de um novo modelo de educação e de novas formas de educar, que não sejam 
etnocêntricas e nem monoculturalistas. Assim, pensar em práticas educativas interculturais requer 
competências diante da prática pedagógica a ser executada, o que nos legitima realmente como 
autoridades no processo educativo.  

Ao buscarmos construir e avaliar novas metodologias para a educação intercultural percebemos 
que estas iniciativas nos possibilitaram, na prática pedagógica com crianças em contextos formais, a 
aprendizagem do respeito às diferenças ali existentes, uma vez que estes espaços refletem os valores e as 
relações da sociedade atual. Sociedade esta preconceituosa e excludente. Este trabalho, fundamentado 
na educação intercultural, teve como eixo temático as festas de santo e, nelas, as danças tradicionais da 
cultura local, e nos ofereceu suporte para discutirmos, nos espaços ocupados por crianças, as diferenças 
étnicas, geracionais, culturais e sociais visando, com elas, aprender o respeito ao outro e às culturas que 
expressam os sujeitos em relação.
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A prática pedagógica do 
movimento negro em instituições 
de ensino em Teresina, Piauí

Ana Beatriz Sousa Gomes1

1 Introdução

Neste artigo tratamos sobre os resultados da pesquisa de Doutorado que desenvolvemos (GOMES, 
2007), na qual analisamos a prática pedagógica2 dos(as) educadores(as) do ÌFARADÀ (em ioruba, resistên-
cia pelo conhecimento, nome do núcleo de pesquisa sobre africanidades e afrodescendência da UFPI) e do 
Centro Afrocultural “Coisa de Nêgo” no contexto das instituições de ensino em Teresina, Piauí.

A pesquisa de campo durou dois anos, de 2004 a 2006. Optamos por uma abordagem qualitativa, 
que nos permitiu compreender os comportamentos a partir das perspectivas dos sujeitos da pesquisa. 
O estudo sobre duas entidades do Movimento Negro3 em instituições de ensino possibilita compre-
ender mais os fenômenos que ocorrem nessas instituições, mas as informações também podem servir 
para conhecer melhor outras entidades de Movimento Negro e escolas, e a sociedade brasileira em si.

Para a coleta de dados, utilizamos as técnicas mais representativas adotadas na investigação qua-
litativa, pela qual o pesquisador é o agente principal na coleta e análise dos dados. Foram utilizadas a 
observação participante, a entrevista intensiva, a análise documental (incluindo materiais didáticos) e 
questionário com os(as) alunos(as).

Examinamos as contribuições da prática pedagógica de educadores(as) do ÍFARADÁ e do Centro 
Afrocultural “Coisa de Nêgo” apontadas pelos(as) alunos(as) e profissionais das instituições de ensino 
inseridas nas atividades. Categorizamos os aspectos mais importantes dessa prática, e os aspectos mais 
evidenciados como resultado da inserção do Movimento Negro nas instituições de ensino formaram 
as seguintes bases de contribuições ao processo de ensino e aprendizagem: a) Afirmação da identidade 

1  Pedagoga; Mestre em 
Educação pela Universida-
de Federal do Piauí (UFPI); 
Doutora em Educação 
pela Universidade Federal 
do Ceará (UFC); Professora 
Adjunta da UFPI; Coor-
denadora do ÍFARADÁ – 
Núcleo de pesquisa sobre 
africanidades e afrodes-
cendência da UFPI.
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cultural afrodescendente e melhoria da autoestima; b) Socialização e Conscientização sobre o combate 
ao racismo e sobre a importância da História e Cultura Africana e Afrodescendente; e c) Aquisição de 
conhecimentos sobre as africanidades brasileiras.

Para a realização deste trabalho nos fundamentamos em teorias, propostas e intervenções peda-
gógicas que estão voltadas para a diversidade étnico-cultural existente nas escolas, como o Multicultu-
ralismo na Educação, a Pedagogia Interétnica e a Pedagogia Multirracial.

O Multiculturalismo nasceu de protestos sociais, a partir de pressão e reivindicação por cidadania 
de algumas minorias sociais, culturais e étnicas, principalmente afrodescendentes, na Europa e nos Es-
tados Unidos, nos anos de 1960. É um movimento internacional que existe em vários países do mundo. 
Com o tempo vai se transformando em proposta pedagógica, disciplina curricular e área de pesquisa. 
Tornou-se uma espécie de teoria do currículo.

No contexto das discussões sobre a produção intelectual, didática e pedagógica relacionada à educa-
ção multicultural, ressaltamos diferentes contribuições nacionais e internacionais. Na literatura nacional, 
evidenciamos Gonçalves e Silva (2000); Moreira (2001); T. Silva (1995, 1999); Gadotti (1992); D’Adesky 
(2001); Canen, Arbache e Franco (2001); e Candau (2002). Dos autores internacionais que discutem o 
Multiculturalismo, podemos citar: Bhabha (1998); Banks (1994, 1997, 1999); e McLaren (1997, 2000).

Segundo Cruz (1987; 1989), a Pedagogia Interétnica surgiu em 1978, como resultado de uma pes-
quisa sobre relações étnicas, conduzida pelo Núcleo Cultural Afro-Brasileiro (NCAB) de Salvador em 
colaboração com a Universidade Federal da Bahia (UFBA). Essa pedagogia tem como pressuposto que 
o processo educacional é o principal responsável pela transmissão do preconceito racial e que somente 
através do processo educacional será possível combatê-lo. Portanto, o objetivo principal da Pedagogia 
Interétnica é o estudo e a pesquisa do etnocentrismo, do preconceito racial e do racismo, transmitidos 
pelo processo de socialização ou educacional (família, comunidade, escola, sociedade global e meios 
de comunicação social), além de indicar medidas educativas para combater os referidos fenômenos.

A metodologia da Pedagogia Interétnica sugere uma linguagem total e pode utilizar os meios de 
comunicação social (escola, teatro, imprensa, rádio, história em quadrinhos, pôsteres, cinema, TV, vídeo 
e palestras) como mecanismo de educação e de combate aos preconceitos e discriminações raciais, in-
tervindo sistematicamente na educação escolar e colaborando na elaboração de práticas pedagógicas 
curriculares nas escolas, baseadas nos valores dos grupos étnicos subalternos, como afrodescendentes, 
índios, pobres, mulheres e deficientes físicos, procurando assegurar a construção de uma autêntica 
democracia, tanto étnica como social.

Para M. Silva (2002), a implementação da Pedagogia Multirracial implica: a) trabalhar o patrimônio 
histórico e cultural dos grupos étnicos excluídos, numa perspectiva transdisciplinar, ou seja, em cada um dos 
componentes curriculares, pois é através do universo simbólico que a escola mantém os valores racistas da 
sociedade abrangente; e b) incluir nos currículos da Educação Básica, nos currículos dos cursos de formação 

2  Neste estudo, concor-
damos com Maria Isabel 
da Cunha (1989, p. 105), 

quando esta autora define 
a prática pedagógica 

como sendo “[...] a des-
crição do cotidiano do 

professor na preparação e 
execução de seu ensino”. 

Ou seja, são as atividades 
realizadas pelo professor 

em relação ao processo de 
ensino e aprendizagem. 

Também fazem parte 
desse contexto as relações 

sociais estabelecidas na 
escola, o material didático 

utilizado, a avaliação 
dos alunos, como o 

planejamento de ensino 
é realizado, enfim, são as 

intenções que o professor 
idealiza e o que ele realiza 

no dia-a-dia.
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de professores(as), nos currículos da Educação de Jovens e Adultos e nos currículos dos cursos de licenciatura 
o saber fundamentado nos referenciais do povo brasileiro, sem excluir nenhuma contribuição.

Com essas considerações sobre a implementação da Pedagogia Multirracial, M. Silva (2002) obser-
va que essa tarefa não é tão difícil e árdua, pois, mesmo desconhecidos e não legitimados pela maioria 
da população, os valores africanos estão presentes no cotidiano brasileiro, tanto nas artes, como na 
religião, na organização social, na história e na visão de mundo. As culturas afrodescendentes estão 
profundamente internalizadas no “inconsciente coletivo” dos brasileiros, independente da etnia, ou 
classe social. A própria língua que falamos é um Português africanizado e/ou um aportuguesamento 
das línguas e falares africanos.

Os campos da pesquisa que realizamos foram os estabelecimentos de ensino que solicitaram tra-
balhos dos dois grupos. No total, foram vinte sete eventos observados, sendo seis em escolas, onze em 
universidades, oito em eventos promovidos pelo Governo, um programa televisivo e um encontro do 
Sindicato de professores. A pesquisa foi construída de acordo com os dados apresentados.

Percebemos que as experiências mais duradouras com projetos mais consolidados e sistematiza-
dos foram as que aconteceram no Colégio “Liceu Piauiense” (escola da rede estadual de ensino) e no 
Colégio “Madre Deus” (escola da rede privada de ensino). Observamos que, metodologicamente, seria 
inviável captarmos e analisarmos de forma mais profunda todos esses campos onde aconteceram as 
práticas pedagógicas dos militantes e, por essas razões, delimitamos essas duas escolas como campos 
de pesquisa principais. No entanto, para a análise dos dados, as observações e informações colhidas 
durante a pesquisa nos outros estabelecimentos de ensino não foram desprezadas e fortaleceram as 
evidências encontradas como resultado desse estudo.

2 Contexto da Prática Pedagógica 
das Entidades do Movimento Negro

No ambiente escolar, na formação dos(as) alunos(as), não há como ensinar através de uma só 
concepção ou ideia. A pedagogia é uma forma de conduzir, é um processo, e, por isso, várias são as 
metodologias possíveis para se levar o(a) aluno(a) adiante, ao fim último da educação escolar: o desen-
volvimento humano, a cidadania e a preparação para o mundo do trabalho.

A metodologia de ensino, dentro da dimensão humanística, é voltada para os interesses da maioria 
da população, não pode estar pronta e acabada. Ela é dialética e se elabora no movimento, no processo 
fundamentado no objetivo, na direção política ampla que se pretende alcançar. Em decorrência disso, essa 

3  Movimento Negro, no 
âmbito deste trabalho, é 
compreendido como um 
conjunto de entidades 
negras, de diferentes 
orientações políticas, 
que têm em comum o 
compromisso de lutar 
contra a discriminação 
racial e o racismo e que 
acreditam na centralidade 
da educação para a cons-
trução de uma identidade 
afrodescendente positiva.
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metodologia não poderá ter a categorização de papéis definidos a priori: ela está em permanente constru-
ção. Constitui, portanto, um elemento unificador e sistematizador do processo de ensino e aprendizagem, 
determinando o tipo de relação a ser estabelecido entre educadores(as) e educandos(as).

Observamos que, ampliando-se os conceitos e práticas, pode-se também ampliar as possibilidades 
pedagógicas de ação pedagógica e compromisso social da escola e do(a) professor(a), incorporando 
a importância das técnicas de ensino para a competência, que é parte desse compromisso. É preciso 
saber como e para quem ensinar (RANGEL, 1994).

A metodologia dos(as) educadores(as) militantes é composta de técnicas que são os componen-
tes operacionais que viabilizam a atividade pedagógica.

Os membros do “Coisa de Nêgo” utilizavam as expressões culturais de origem africana para atrair 
o público. Geralmente, iniciavam as atividades com o canto, a dança e o tocar dos tambores, além de 
utilizarem palavras de origem africana para despertar a curiosidade das pessoas e que demonstra uma 
metodologia da cosmovisão africana4, que trabalha o indivíduo na relação com os outros, com a natureza 
e com o todo harmônico, e busca a possibilidade de construir um novo sujeito social que exige outra 
forma de filosofar e discutir, que não é de uma linguagem única nem centrada na razão. Verificamos tam-
bém, nos depoimentos dos sujeitos das escolas e nas observações participantes, que os(as) educadores(as) 
despertavam o interesse pelas palavras e elementos da cultura de origem africana e depois iniciavam um 
processo de explicação e contextualização dentro do conteúdo que estava sendo explorado.

Durante as observações participantes, pudemos detectar as seguintes estratégias metodológicas: 
exposições dialogadas, discussões, problematização, relato de experiências, dramatizações, ilustração, 
exemplificação, estudo do meio, debates em grupo, estudo de textos, interpretação de letras de músicas 
e utilização de elementos da cultura afrodescendente (como a dança, a música, a religião, a percus-
são, as tranças e as bijuterias e outras peças ornamentais). Observamos que na metodologia utilizada 
pelos(as) educadores(as) há uma junção de diversas concepções pedagógicas que lhes deram origem.

Um dos elementos desencadeadores do processo dialógico é a problematização. Esse tipo de exercí-
cio conjunto na sala de aula leva à reelaboração e produção de conhecimentos. A pergunta também é uti-
lizada porque a produção e reelaboração de conhecimentos começam a partir de uma indagação, o que 
significa que a partir da vontade de saber algo o conhecimento passa a ser produzido (LOPES, A., 1996).

Na exposição dialogada, os(as) alunos(as) são estimulados(as) a compartilhar da reelaboração dos 
conhecimentos e incentivados a produzir novos conhecimentos a partir dos conteúdos aprendidos. A 
discussão favorece, assim, a compreensão dos determinantes sociais da educação porque permite o 
questionamento, ao mesmo tempo em que proporciona a aquisição de conhecimentos: favorece sua 
análise crítica, resultando na produção de novos conhecimentos; elimina a relação pedagógica autoritá-
ria; valoriza a experiência e conhecimentos prévios dos(as) alunos(as); e estimula o pensamento crítico 
dos(as) alunos(as) por meio de questionamentos e problematizações.

4  Sobre cosmovisão 
africana, ver trabalho 
de Eduardo David de 

Oliveira (2003).
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Na técnica de estudo de texto, é importante que o texto não seja dado “secamente” ao(a) aluno(a). 
É necessário que haja uma preparação prévia, partindo-se de experiências já vivenciadas pelos(as) 
alunos(as) até se chegar ao texto propriamente dito. A leitura é uma atividade essencialmente preditiva 
de formulação de hipóteses, para a qual o leitor precisa utilizar seu conhecimento lingüístico conceitual 
e sua experiência (KLEIMAN, 1989).

As dramatizações que observamos na Oficina de Teatro Negro do Colégio “Madre Deus” utili-
zaram, como método operacional de combate ao racismo, o etnodramático indicado pela Pedagogia 
Interétnica, que já havia sido criado desde as experiências do Teatro Experimental do Negro (TEN), 
como enfatiza Efrain T. Bó (1966, p. 55 apud Gonçalves; Silva, 2000, p. 90): “Desde as experiências do 
TEN criou-se um espaço de ‘formação de atores’, porque ‘conjugava’ todo o mecanismo complexo do 
drama teatral onde os negros poderiam expressar sua subjetividade profunda [...] e representar os valo-
res íntimos da arte dramática”. Segundo Gonçalves e Silva (2000, p. 91), os

[...] documentos do TEN nos indicam que havia uma etapa essencial a ser superada para atingir um objetivo 
tão ambicioso. Era preciso criar meios capazes de tocar profundamente os mecanismos estruturantes da 
psicologia dos afrodescendentes. Sem os referidos meios, o sentimento de inferioridade vivido pelos negros 
não teria qualquer chance de ser eliminado. E ainda, reprimido pelo clima ideológico, poderia transformar-se 
em pretexto para estimular ódios raciais.

O TEN teve, assim, essa função psicossociológica. Servia, entre outras coisas, de laboratório de expe-
riências de vida, nos quais afrodescendentes podiam exprimir suas angústias, dando-lhes possibilidade de 
refletir sobre seus sentimentos. Assim, para atingir o que há de mais profundo na subjetividade dos afro-
descendentes e não afrodescendentes, é preciso criar técnicas etnodramáticas e técnicas sociodramáticas.

As demais técnicas utilizadas têm características da utilização do método operacional de combate 
ao racismo chamado de comunicação total, indicado pela Pedagogia Interétnica.

No estudo, verificamos que, na maioria das vezes, a metodologia é pessoal. É aí que o(a) educador(a) 
pode mostrar seu potencial, criando e desenvolvendo métodos adequados à realidade e aos contextos 
enfrentados, oportunizando situações que favoreçam a aprendizagem:

O professor criativo, de espírito transformador, está sempre buscando inovar sua prática e um dos caminhos 
para tal fim seria dinamizar as atividades desenvolvidas em sala de aula. Uma alternativa para a dinamização 
seria a variação das técnicas de ensino utilizadas, outra seria a introdução de inovações nas técnicas já am-
plamente conhecidas e empregadas (LOPES, A., 1996, p. 35).

Para selecionar uma metodologia, no planejamento das atividades, é necessário observar alguns 
critérios básicos, quais sejam, os objetivos, a natureza do conteúdo, a natureza da aprendizagem, o am-
biente e o nível de desenvolvimento dos educandos. Assim, a metodologia de toda prática pedagógica 
é fundamental para o desenvolvimento das atividades, tanto para quem orienta, quanto para o público-
-alvo. Na maioria das vezes, por intermédio da metodologia de ensino, podemos atrair ou não a atenção 
e participação de todos os envolvidos no processo de ensino e aprendizagem.
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Os elementos que compõem o plano das atividades precisam ser bem delimitados e adequados 
aos objetivos aos quais a atividade se propõe. A determinação dos objetivos de ensino é também consi-
derada elemento fundamental no processo de planejamento das atividades educativas e esses objetivos 
assumem diferentes formas de elaboração de acordo com a postura do(a) educador(a). Para definir 
os objetivos que garantam a efetividade do ensino, é recomendável que o educador(a) procure obter 
informações sobre o público-alvo. A formulação dos objetivos de ensino precisa fazer-se dentro da ação 
educativa, considerando a ação pedagógica.

Na pesquisa, em relação aos conteúdos de ensino, os temas eram solicitados pelas instituições de 
ensino, cabendo ao(a) educador(a) militante selecionar os conteúdos, organizá-los e sistematizá-los 
cientificamente, para serem discutidos nas atividades. A estrutura lógica da matéria, as condições psico-
lógicas para a aprendizagem e as necessidades socioeconômicas, étnicas e culturais orientavam os(as) 
educadores(as) militantes nessa difícil tarefa.

Na metodologia, também é importante a utilização de recursos audiovisuais adequados, que po-
dem oferecer o estímulo e dirigir a atividade e a atenção do(a) aluno(a). A linguagem oral, recurso de 
ensino mais utilizado pelo(a) professor(a), pode ser auxiliada por outros recursos que estimulem outros 
sentidos. Os sentidos são a ligação entre o homem e o mundo exterior e devemos criar um ambiente 
que permita estimular o maior número possível deles.

Os recursos audiovisuais formam, portanto, a combinação simples que oferece as melhores con-
tingências para a aprendizagem. No entanto, é importante levar em conta a participação do educando, 
que não deve ter uma atitude passiva, mas, sim, ativa, fazendo com que os sentidos estejam em “alerta” 
interagindo com o conhecimento.

Essa atração do público também é influenciada pela utilização dos recursos didáticos que, muitas 
vezes, são os guias das atividades pedagógicas, mas interagem com os recursos humanos que o público 
também tem. Nessas atividades pedagógicas, pudemos observar a utilização de retroprojetores, CD 
player, Data Show, DVD, revistas, filmes, vídeo cassete, vídeos, instrumentos de percussão, roupas com 
estampas afro, penteados afros, canto e dança.

Durante todo o processo de observação participante e nas entrevistas, percebemos que os(as) 
educadores(as) militantes realizavam avaliações sobre as atividades pedagógicas que realizavam. As 
avaliações feitas pelos(as) militantes, geralmente, são realizadas utilizando a auto-avaliação e a obser-
vação do comportamento dos educandos. Solicitamos então a avaliação da prática pedagógica dos(as) 
educadores(as) militantes aos docentes e discentes sujeitos da pesquisa.

Nas entrevistas, os Coordenadores do projeto fizeram uma avaliação positiva da metodologia, re-
lataram que as oficinas abordaram temas de forma interdisciplinar e os ministrantes eram bem qualifi-
cados na abordagem dos temas.
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Na opinião dos profissionais das escolas pesquisadas, os(as) educadores(as) militantes possuem 
bastante interesse no trabalho que desenvolvem com uma prática pedagógica sistematizada, técnica, 
humana e política, por intermédio de planejamento, seleção do material didático e recursos didáticos 
a serem utilizados nas atividades realizadas. A relação com o público era bem interativa e dialogada.

A didática dos(as) educadores(as) militantes também foi elogiada, os(as) alunos(as) se concentra-
vam nas falas dos(as) militantes. Os aspectos evidenciados pelos discentes das duas escolas referentes à 
prática pedagógica dos(as) militantes demonstram que, embora

[...] na representação do ‘bom professor’, o domínio da matéria se apresente no conjunto de idéias que 
expressam as boas condições de ensino, essa presença não se dá numa perspectiva de entendimento da 
relação forma-conteúdo, mas numa perspectiva de relação com habilidades de desempenho do professor. 
Não se pode, entretanto, esquecer que a influência do conteúdo na escolha da forma de ensinar é um dado 
importante à compreensão do processo ensino-aprendizagem (RANGEL, 1994, p. 41).

Dizer que o(a) professor(a) “tem didática boa”, “tem método” é mais do que dizer que domina pro-
cedimentos e técnicas de ensino, pois o método deve expressar, também, uma compreensão global do 
processo educativo na sociedade e os fins sociais e pedagógicos do ensino. A didática precisa ter relação 
com a relevância social dos conteúdos, com as exigências e desafios que a realidade social coloca, como 
as implicações de origem étnica, social e de classe dos(as) alunos(as) e as expectativas de formação 
dos(as) alunos(as) para atuarem na sociedade de forma crítica e criadora.

Os(as) professores(as) das escolas revelaram que havia disponibilidade e atenção às demandas por 
parte dos(as) educadores(as) do Movimento Negro.

Para os(as) professores(as) das escolas, a metodologia utilizada pelos(as) militantes era adequada 
e interessante para o público atendido.

Na opinião dos(as) alunos(as), o aprendizado era facilitado porque eles acreditavam que os(as) 
militantes eram as pessoas mais indicadas para tratar desses assuntos porque estudam muito o tema 
e têm plena consciência dos conteúdos discutidos, sofrem e enfrentam o preconceito racial e racismo 
no seu cotidiano. Esses dados são corroborados pelo pensamento de Rangel (1994), quando diz que é

[...] comum na informação sobre o ‘bom professor’ a presença de idéias de ‘gosto’ pela profissão, segurança 
da matéria, boas explicações ou habilidade de transmitir com clareza a matéria, habilidade de responder às 
perguntas dos alunos, utilizando de meios diversificados de ensino. Esse conjunto de idéias expressa a valo-
rização de habilidades de ensino e confirmam, na prática, esses elementos da discussão teórica do processo 
didático. (RANGEL, 1994, p. 30).

Para os(as) alunos(as), os(as) militantes eram pacientes e dedicados e utilizavam uma práxis 
pedagógica interdisciplinar com atividades relaxantes e interessantes, procurando sempre envolvê-
-los(as), espontaneamente.
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Observamos que “[...] a idéia de ‘arte’ no ensino e do ‘professor-artista’ expressa um aspecto particular 
da dimensão humana do processo ensino-aprendizagem, como algo que toca a sensibilidade e a emoção das 
pessoas.” (RANGEL, 1994, p. 38). Nós, professores(as) e educadores(as), precisamos ser verdadeiros artistas, 
no sentido de tentar expressar formas de ensinar adequadas ao melhor aprendizado dos(as) alunos(as). Ne-
cessitamos ter um “jogo de cintura” para, a cada dia, a cada aula e conteúdo trabalhado, podermos ter como 
resultado uma experiência interessante e agradável, com aproveitamento. Embora, em algumas vezes isso 
não aconteça porque não depende somente do(a) professor(a), é com esse objetivo que ele deve se propor 
a atuar nos espaços das instituições de ensino. Para isso, muitos professores utilizam-se do jogo da arte, com 
dinâmicas e outras atividades para despertarem o interesse dos(as) alunos(as).

Os(as) educadores(as) militantes utilizam uma metodologia de ensino que estimula a atividade 
e iniciativa dos(as) alunos(as), sem dispensar a iniciativa do(a) professor(a), ao mesmo tempo em que 
podem favorecer o diálogo dos(as) alunos(as) entre si e com o(a) professor(a), sem deixar de valorizar 
o diálogo com a cultura acumulada historicamente e o conteúdo a ser aprendido.

3 Contribuições da Prática Pedagógica dos Militantes do 
Movimento Negro ao Processo de Ensino e Aprendizagem

As características apontadas pelos sujeitos da pesquisa, ou seja, pelos(as) docentes e discentes das 
escolas e pelos(as) educadores(as) militantes, de todo o trabalho desenvolvido pelo ÌFARADÁ e pelo 
“Coisa de Nêgo” nos Colégios “Madre Deus” e “Liceu Piauiense” formaram três bases de contribuições 
ao processo de ensino e aprendizagem e serão expressas através dos eixos a seguir.

3.1 Eixo a) Afirmação da identidade cultural
afrodescendente e melhoria da autoestima

Quando tratamos de educação, temos que fazer referência à identidade. Todo ser humano precisa 
construir sua identidade. Sobre o conceito de identidade, Consuelo D. Silva (1995, p. 26) afirma:

A identidade é um conceito que abrange duas dimensões: a pessoal e a social [...]. A identidade social surge 
do processo de identificação do indivíduo com aqueles considerados importantes em sua socialização. Logo 
a identidade social se interrelaciona com a identidade pessoal; sendo assim, não existe a possibilidade de 
uma identidade pessoal desvinculada da identidade social.
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Assim, a identidade é uma referência em torno da qual o indivíduo se auto-reconhece e se constitui, 
e estando em constante transformação, é construída a partir de sua relação com o outro. Não é uma 
referência que configura exclusivamente uma unidade, mas, simultaneamente, unidade e multiplicidade.

Stuart Hall (1997) explica que a identidade étnica vai se reconstruindo e reconfigurando ao longo 
do processo histórico. Não se pode entendê-la como algo dado, definido plenamente desde o início da 
história de um povo. Assim, para Hall, o fato de projetarmos a “nós próprios” nas identidades culturais, 
enquanto internalizamos seus significados e valores, tornando-os “parte de nós”, contribui para vincular 
nossos sentimentos subjetivos aos lugares objetivos que ocupamos no mundo social e cultural.

A participação dos(as) alunos(as) das escolas pesquisadas nas atividades pedagógicas dos projetos 
desenvolvidos com os grupos do Movimento Negro que expressaram a presença das africanidades atra-
vés da história, da literatura, do teatro, das artes, da educação, da saúde, da religião, da dança, do ritmo, 
da música, da percussão e da corporeidade interferiu de maneira positiva na afirmação da identidade, 
mesmo que tal processo não tenha se dado de forma consciente. Os(as) alunos(as) afirmam que, após 
o envolvimento com a linguagem cultural e aquisição de conhecimentos, passaram a se ver mais como 
afrodescendentes e a se orgulhar mais da cultura de seus antepassados. Além disso, a participação em 
outros espaços culturais, sociais, políticos e educativos que primam pelo respeito à diversidade étnica 
também contribui para essa afirmação.

Os(as) alunos(as), apesar de reconhecerem a existência da discriminação e das desigualdades 
étnico-raciais, proferem um discurso mais afirmativo sobre o seu próprio pertencimento étnico. 
Mostram-se atentos às africanidades e reconhecem situações de preconceito racial. Um ponto que 
se destaca nesse dado da pesquisa é que as opiniões dos(as) alunos(as) sobre a etnia apresentam-se 
mais confiantes e afirmativas. Tal resultado pode ser fruto dos avanços sociais em prol da superação 
do racismo em nossa sociedade, e também da inserção em atividades em conjunto com as organiza-
ções do Movimento Negro.

Essas atividades marcaram de alguma forma a vida desses(as) alunos(as), pois mesmo diante de 
condições sociais adversas, conseguiram lhes proporcionar um sentido novo à sua condição, apontan-
do caminhos, possibilitando o contato com o outro e com outras realidades e abrindo perspectivas 
para a construção de um projeto de vida. Os(as) alunos(as), ao se identificarem com as situações viven-
ciadas, reconheceram sua identidade, obtiveram autoconhecimento, tudo isso favoreceu a construção 
da melhoria da autoestima desses jovens afrodescendentes.

A autoestima é a opinião, o conceito e o sentimento que cada pessoa tem por si mesma e pelo 
seu interior. Através dela é que a valorização ocorre, pela consciência, crença e confiança nas suas ha-
bilidades e referenciais próprios. Quando a autoestima está rebaixada, o ser humano sente-se vulne-
rável e inadequado perante a vida, tendo a sensação de ser incapaz e de estar sempre errado. Existem 
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algumas maneiras de destruir a autoestima no ambiente escolar, como fazer comentários negativos 
sobre a aparência de alguém ou sobre as notas escolares; desprezar os comportamentos e atributos 
positivos; transformar os erros em fracassos pessoais; apontar as qualidades positivas de uma pessoa 
e mostrar que a outra não as possui.

Podemos também construir a autoestima, ao trabalhar com estudantes que passaram por proces-
sos muito perversos de menosprezo e rejeição, muitas vezes é necessário consertar a auto-imagem e 
a autoestima severamente prejudicadas. Percebemos que a construção da identidade e da autoestima 
formam contínuas relações dialéticas com a sociedade, “[...] pois sendo processuais, mensuráveis e cons-
truídas, a identidade e a auto-estima tornam-se passíveis de reelaboração e reestruturação diante de 
novas condições dadas.” (SOUSA, 2005, p. 117).

Pudemos perceber essas novas condições dadas, na pesquisa, quando algumas atividades socio-
educativas e pedagógicas promovidas pelo ÍFARADÁ e pelo “Coisa de Nêgo” afirmavam a identidade 
cultural e ao mesmo tempo melhoravam a autoestima dos(as) alunos(as).

Ao participar de oficinas ministradas pelos(as) educadores(as) do “Coisa de Nêgo”, algumas alunas 
puderam conhecer e sentir todo o contexto do uso das tranças5 nos cabelos e conseguiram melhorar 
sua autoestima, já que o cabelo crespo é sempre estigmatizado, chamado de cabelo “ruim” e cabelo 
“pixaim”. Segundo Miriam Abramovay e Mary Castro Garcia (2006, p. 210), o cabelo é

[...] um imprescindível marcador no estabelecimento de enquadramentos das identidades raciais entre alu-
nos. A rejeição estética dos cabelos crespos, cacheados e/ou volumosos relaciona-se com padrões de beleza 
inspirados numa concepção eurocêntrica de beleza.

O visual dos cabelos influencia muito na autoestima da pessoa. Para os afrodescendentes, 
um bom penteado, uma trança incrementada ou um corte “transado” vão além do reencontro 
pessoal. Remete muitas vezes ao resgate das origens africanas que, ao lado do índio e do europeu, 
moldaram a face brasileira.

Para o antropólogo Raul Lody (2004, p. 98), “[...] os povos africanos têm, na cabeça, uma 
referência como o foco mais importante do corpo. O cabelo é um símbolo de comunicação, um 
símbolo étnico.” Na análise desse autor, para os povos africanos, a estética está ligada à cultura e à 
posição social. Tanto que no continente há penteados para ocasiões fúnebres, como o kolese (duas 
tranças feitas nas laterais da cabeça); e para casamentos, como o koju soko (várias tranças que 
iniciam no alto da testa e na nuca).

O sentimento de pertencer a uma cultura se constrói a partir da interação entre as histórias do 
passado e as práticas sociais do presente. A estética africana de compor penteados é exemplar nesse 
sentido. Ela resiste ao tempo e continua até hoje nas cabeças de africanos e afrodescendentes, às 
vezes reinventada, às vezes muito próxima da estética de seus antepassados (LODY, 2004).

5  “O uso de tranças é 
uma técnica corporal que 

acompanha a história 
do negro desde a África. 

Porém, os significados de 
tal técnica foram alterados 

no tempo e no espaço. 
Nas sociedades ocidentais 
contemporâneas, algumas 

famílias negras, ao 
arrumarem o cabelo das 
crianças, sobretudo das 
mulheres, fazem-no na 

tentativa de romper com 
os estereótipos do negro 

descabelado e sujo. Outras 
fazem-no simplesmente 

como uma prática cultural 
de cuidar do corpo.” 
(GOMES, 2002, p. 5).
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Com esse tipo de atividade realizada pelos(as) militantes, reafirmamos o que afirma Ana Célia da 
Silva (2005, p. 28):

Trabalhar a razão de ser dos diferentes tipos de cabelo, ensinar como tratá-los, realizar concursos de pente-
ados afros, trazer trançadeiras para trançar na sala de aula, são algumas atividades que podem desconstruir 
a negatividade atribuída à textura dos cabelos crespos.

Parece haver associações implícitas e explícitas entre a aparência do cabelo utilizado pelo(a) 
aluno(a) afrodescendente e expectativas relativas às formas de comportamento social, hábitos de hi-
giene, capacidade intelectual, tendência à sociabilidade ou isolamento e mais uma série de outros pre-
dicativos contidos em apelidos e xingamentos. Para Gomes (2002, p. 45), a escola

[...] impõe apelidos que expressam que o tipo de cabelo do negro é visto como símbolo de inferioridade, 
sempre associado à artificialidade (esponja de bombril) ou com elementos da natureza (ninho de passa-
rinhos, teia de aranha enegrecida pela fuligem). Esses apelidos recebidos na escola marcam a história de 
vida dos negros. São, talvez, as primeiras experiências públicas de rejeição do corpo vividas na infância e 
adolescência. A escola representa uma abertura para a vida social mais ampla, em que o contato é muito 
diferente daquele estabelecido na família, na vizinhança e no círculo de amigos mais íntimos. Uma coisa é 
nascer criança negra, ter cabelo crespo e viver dentro da comunidade negra; outra coisa é ser criança negra, 
ter cabelo crespo e estar entre brancos.

Entendemos que a escola pode atuar tanto na reprodução de estereótipos sobre o afrodescenden-
te, o corpo e o cabelo, quanto na superação dos mesmos. Uma das atividades realizadas pelos militantes 
do Movimento Negro nas escolas para a superação do racismo, utilizando os elementos artísticos de 
raízes africanas, foram as oficinas, porque toda

[...] obra artística africana está impregnada de um ritmo que significa algo. Suas partes estão ritmicamente 
articuladas uma às outras. Como afirma o poeta L. S. Senghor, o ritmo é para o africano a pura expressão da 
energia vital, ele está na poesia, música e nos movimentos da dança, nas linhas, cores, superfícies e formas, 
através da arquitetura, da pintura e da escultura (SILVA, M., 2005, p. 135-136).

Dentre essas atividades, podemos destacar a percussão com o toque dos tambores. Os tambores 
africanos falam, contêm palavras, dizem da ancestralidade, servem para dançar e rezar para Deus, para 
lembrar a comunidade, para falar da nossa história e do nosso destino. São simbólicos e expressam 
sentimentos (CUNHA JÚNIOR, 2007). Os tambores são o elo com o passado, sendo um meio de co-
municação, de acompanhamento de danças, de transmissão de mensagens sagradas ou profanas; os 
tambores foram os guardiões da memória, como se denomina a capacidade dos africanos de conservar, 
transmitindo de pais para filhos os valores de sua tradição e os códigos de sua identidade, unificando as 
emoções coletivas. A dança não se desenvolve sem o tambor, que é a escritura sonora que o dançarino 
deve acompanhar ao ler, ouvindo, seu ditado. E é importante destacarmos que certos

[...] ritmos provocam uma qualidade específica de movimento e nível de energia, a maior parte dos quais no 
esquema africano. Em outras palavras, eles atacam o sistema nervoso criando respostas em diversas áreas 
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do corpo: pés, região pélvica e pescoço, envolve os ombros e a cabeça. Os braços e as mãos geralmente 
acompanham as pernas e os pés, funcionando mais como um meio decorativo. Já os ombros são utilizados 
como órgãos secundários de suporte. A presença dessas formas rítmicas indica também a extensão de sua 
influência musical no mundo. (SILVA, M., 2005, p. 136).

Pelos discursos manifestados, percebemos que aconteceram descobertas de habilidades que antes 
não eram conhecidas nem exploradas pelos(as) alunos(as), como tocar, dançar e fazer teatro.

Com relação às descobertas das habilidades dos(as) alunos(as), percebemos que “[...] o som do ser 
negro fez essa viagem passar por lugares que revisitaram as profundezas escondidas de suas sensações 
e sentidos e afloraram em depoimentos que expurgam seu íntimo ser ou não ser negro/a” (PETIT, 2005, 
p. 5). Foi o que aconteceu com os(as) alunos(as) que tiveram seus sentidos aflorados e identificaram-se 
com esses aspectos culturais afrodescendentes.

3.2 Eixo b) Socialização e conscientização sobre 
o combate ao racismo e sobre a importância da 
história e cultura africana e afrodescendente

A socialização é um processo que acontece desde quando a pessoa é consciente da sua existên-
cia e estabelece relações sociais. Por isso, desde o nascimento até a morte estamos nos socializando. 
Esse processo ocorre todo o tempo e nos mais diversos espaços, como igreja, clube, parque, praças 
e campos de futebol. No entanto, as principais instituições sociais responsáveis pelo processo de 
socialização são a família e a escola.

A socialização muitas vezes é marcada por fatos que impedem relações sociais saudáveis, sendo o 
racismo um deles. Assim, é necessário estabelecer cuidados e intervenções pedagógicas para que essas 
instituições sociais possam construir referencias humanas baseadas na diversidade cultural, possibi-
litando relações sociais pautadas no respeito às diferenças de todos os seres humanos. Levando esse 
fato em consideração, nas escolas pesquisadas, os projetos desenvolveram intervenções pedagógicas e 
proporcionaram melhoria no processo de socialização entre os(as) alunos(as), ou seja, os(as) alunos(as) 
não afrodescendentes passaram a ter mais respeito pelos(as) afrodescendentes, tendo mais consciência 
da importância dos seus costumes e tradições.

Verificamos que o racismo ainda é muito forte nos dias atuais e uma das formas de combatê-lo é 
construir o processo de conscientização de que ele é maléfico e precisa ser denunciado e eliminado. A 
conscientização sobre a importância da história e cultura africana e afrodescendente está ligada à ideia 
de que essa história faz parte da história do Brasil. No entanto, o desconhecimento da cultura e da histó-
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ria dos afrodescendentes, escamoteadas na historiografia oficial, muito contribui para a não valorização 
de parcela expressiva da população.

O brasileiro, de modo geral, sabe muito pouco a respeito da contribuição do afrodescendente e 
do indígena para o desenvolvimento da nossa sociedade. No caso dos afrodescendentes, os conhe-
cimentos costumam ir da chegada do africano escravizado ao Brasil, na condição de mercadoria, 
descalço, seminu, selvagem até 13 de maio de 1888, tida como a data da redenção, da libertação do 
negro escravizado, quando, na verdade, foi oficializada, então, a exclusão: sem-teto, sem-terra, sem-
-trabalho e sem direito à educação.

Se o ensino de História no Brasil passou por uma profunda transformação nos últimos vinte anos, a mesma 
parece não ter atingindo de forma significativa o estudo da História da África. Da criação da primeira cátedra 
de História no país, em 1838, no Colégio Pedro II, até o final dos anos 1970, as mudanças no ensino da disci-
plina foram limitadas pelo modelo positivista hegemônico em uso. Porém, os anos 1980 e 1990 reservaram 
um espaço fecundo e estimulante para a (re)significação de sua existência. Estabeleceu- se um diálogo, mais 
ou menos aberto, entre os diversos setores interessados em repensar a abordagem da História em sala de 
aula. Outras perspectivas teóricas como o Marxismo e a História Nova passaram a inundar os livros didáti-
cos, levando à incorporação de abordagens econômicas estruturais e temáticas dos conteúdos tratados ou 
determinados pelos currículos (OLIVA, 2003, p. 424).

O estudo da história do continente africano, ao longo dos tempos, não teve muitos avanços. 
Uma das causas, segundo Anderson R. Oliva (2003), foi o Positivismo tornar-se hegemônico como 
paradigma do saber no mundo moderno e as disciplinas começarem a se afirmar de forma isolada, 
ocasionando a fragmentação do saber.

No entanto, o estudo da história da África encontrou alguns avanços por influência do Marxis-
mo, por ser uma fascinante construção cultural, que convida para praticar e não apenas para filosofar 
idealisticamente, exigindo a reflexão crítica e a ação revolucionária, e também pelas contribuições da 
História Nova, que propôs novos objetos, novos métodos e novas linguagens na escrita da História. En-
tre essas inovações, está a abertura para o estudo do cotidiano dos “homens comuns” e de estudos que 
antes eram ligados à Antropologia e à desconstrução da história positivista no século XIX.

Outra questão importante é destacada por Hebe Maria Mattos (2003) sobre a negligência com a 
qual se trata a história da África nas universidades e as conseqüências de tal fato para o ensino. E o que 
é ainda mais grave, há alguns conteúdos fundamentais propostos nos PCNs, especialmente a ênfase na 
história da África que, infelizmente, ainda engatinham como área de discussão e pesquisa nas nossas 
universidades, impondo-se como limite ainda maior ao esforço pedagógico que pode ser feito para uma 
abordagem que rompa com o eurocentrismo que ainda estrutura os programas de ensino das escolas.

Todos os problemas sobre o ensino da história da África puderam ser identificados durante a pes-
quisa. Tanto é que, para os(as) professores(as) das escolas, as atividades realizadas em conjunto com 
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os(as) militantes proporcionaram uma conscientização e um despertar para a temática e problemática 
da educação das relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afrodescendente, além da 
aquisição de mais conhecimentos.

Outro indicador que revela a socialização e a conscientização sobre o combate ao racismo e sobre 
a história e cultura africana e afrodescendente, além da aprovação do trabalho pedagógico desses gru-
pos, são as avaliações orais e em grupo que são realizadas ao final das atividades.

A avaliação que o público faz da prática pedagógica é positiva. As pessoas, geralmente, agradecem 
bastante e querem estabelecer vínculos para trabalhos futuros.

No entanto, para alguns educadores militantes, são atividades ainda não muito sistematizadas e 
contínuas. São tímidas do ponto de vista do trabalho com a diversidade e o respeito às diferenças, não 
só por causa dos profissionais da Educação que não possuem essa formação, mas pelo próprio Estado 
que não oferece condições e visibilidade.

Esse depoimento pode ser justificado pelo pouco incentivo que é dado pela Secretaria Estadu-
al de Educação6 para o desenvolvimento de mais discussões e investimentos na formação dos pro-
fissionais da Educação nessa área de estudo. Apesar desse aspecto evidenciado o(as) educadores(as) 
acreditam que têm conseguido despertar o interesse pela temática das africanidades brasileiras e o 
desejo de mudanças por parte de alguns segmentos da sociedade, no caso, o público das instituições de 
ensino. Essa constatação acontece devido ao retorno de um grande número de grupos de alunos(as) e 
professores(as) de escolas e universidades às sedes das entidades.

Os(as) professores(as) das escolas relataram que perceberam esse processo de socialização e cons-
cientização sobre o combate ao racismo e sobre a importância da história e cultura africana e afrodes-
cendente por parte dos(as) alunos(as).

Os discentes das escolas relataram aspirações com relação às atividades desenvolvidas pelas enti-
dades do Movimento Negro. Essas aspirações contemplam a esperança de um processo de mais cons-
cientização das pessoas sobre a discriminação racial e o racismo.

Verificamos, pelos depoimentos dos alunos, a esperança de conscientização de pessoas racistas, 
mas o racismo pode desaparecer do comportamento de umas pessoas por intermédio da educação 
escolar, no processo de socialização secundária, e aparecer nas práticas de outras que não passaram 
por essa conscientização e que, na maioria das vezes, tiveram essa construção racista no processo de 
educação social familiar, ou seja, na socialização primária.

Segundo os(as) alunos(as), com a prática pedagógica dos(as) militantes, eles(as) conheceram um 
novo mundo, puderam refletir e mudar vários conceitos errados que as pessoas, muitas vezes, têm so-

6   Em 2006, o ÍFARA-
DÁ tentou estabelecer 

parceria com a Secretaria 
Estadual de Educação 

para a formação de 
profissionais da Educação 
por intermédio do Curso 

de Especialização em 
“Cultura afrodescendente 

e Educação Brasileira”, 
mas não obteve êxito. 

No entanto, a Secretaria 
Municipal de Educação 

firmou convênio para 
vinte educadores partici-

parem do curso.
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bre a população afrodescendente. Aprenderam novos valores culturais, sociais e educacionais e que não 
devem praticar nenhum tipo de preconceito ou racismo com as pessoas.

Portanto, as atividades desenvolvidas pelos grupos do Movimento Negro nas escolas proporciona-
ram a conscientização sobre o combate ao racismo e a valorização da história e cultura africana e afro-
descendente. Neste sentido, estão contribuindo para a melhoria da dimensão humana dos alunos e das 
alunas, ainda que especialmente daqueles e daquelas que tiveram sua história e cultura subalternizadas, 
negadas e invisibilizadas pela escola. É necessário reconhecer que o legado da história e cultura africana 
e afrodescendente é um patrimônio da Humanidade. A concretização dessas mudanças, reorientando 
ações, lançando sobre elas um novo olhar, poderá ser efetivada através da inserção da questão étnico-
-racial no Projeto Político Pedagógico da escola. Espera-se que este contenha diretrizes operacionais, 
articulando ações coletivas.

3.3 Eixo c) Aquisição de conhecimentos
sobre as africanidades brasileiras

O ser humano, desde seu nascimento, está envolvido com a necessidade de adquirir conhecimen-
tos. O conhecimento representa, pois, a um só tempo, uma forma de defesa para a manutenção da vida 
e um instrumento para a adaptação à realidade. Essa realidade é a atual, ou seja, a vivida no cotidiano.

Percebemos que muitas vezes os cursos de Licenciatura orientam os futuros profissionais para tra-
balharem numa realidade considerada homogênea e ideal. Os profissionais da Educação, quando se de-
param com a realidade heterogênea da escola, se não utilizarem a sensibilidade, a reflexão e a busca de 
aprimoramento da sua prática, sentir-se-ão incapazes e trabalharão numa perspectiva estática e ineficaz.

Essa crítica à maioria dos cursos de Licenciatura se dá devido à inexistência da abordagem mul-
ticultural nos currículos dos cursos, na maioria das faculdades. A promulgação da Lei 10.639/20037 
(BRASIL, 2003), coloca um grande desafio para os(as) educadores(as) brasileiros: superar rapidamente 
o desconhecimento e a pouca familiaridade com essa temática, bem como, em alguns casos, o precon-
ceito mal disfarçado que continua a existir em amplas camadas da sociedade.

O papel fundamental da Educação em relação à desconstrução do racismo é levar à comunidade 
escolar a possibilidade das crianças afrodescendentes construírem uma identidade positiva e as crian-
ças de outras etnias conhecerem uma história que, na maioria das vezes, não chegam a ter contato. O 
conhecimento de distintas culturas e histórias certamente oportunizará às nossas crianças um desen-
volvimento mais saudável e também a construção de uma cidadania com respeito às diferenças.

7  A Lei nº 10.639/03 
(BRASIL, 2003) foi revoga-
da pela Lei nº 11.645/08 
(BRASIL, 2008), que altera 
a Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 
1996), a qual havia sido 
modificada pela Lei nº 
10.639/03 (BRASIL, 2003), 
que estabelece as diretri-
zes e bases da educação 
nacional, para incluir no 
currículo oficial da rede 
de ensino a obrigatorieda-
de da temática “História 
e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena”.
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Em relação aos conhecimentos sobre a cultura africana, temos um paradoxo, pois o Brasil é o país 
com maior número de afrodescendentes e, no entanto, a história deles é renegada e desconhecida por 
grande parte da sociedade brasileira, haja vista que foi preciso uma lei para incluir a história dos afro-
descendentes nos currículos escolares. Mesmo assim, ainda nos dias de hoje são poucas as faculdades 
ou universidades que possuem em seus currículos a disciplina História da África. O desconhecimento 
do continente africano é gritante, prova disso é que muitas pessoas o associam a um país, homogêneo 
sem distinções e conflitos entre os seus povos.

Conforme afirma Henrique Cunha Júnior (1997), a imagem do africano na nossa sociedade é a do 
selvagem acorrentado à miséria, imagem construída pela insistência e persistência das representações 
africanas como a terra dos macacos, dos leões, dos homens nus e dos escravos. Há um bloqueio siste-
mático em pensar diferente as caricaturas presentes no imaginário social brasileiro.

Não basta uma lei para introduzir a história dos afro-brasileiros na escola, pois essa não se aplica 
por si só. Ou será mais uma lei “para inglês ver”. A Educação vive uma fase onde é de fundamental im-
portância uma nova abordagem da construção do conhecimento e a escola tem papel preponderante 
no processo de formar cidadãos e cidadãs críticos, que desenvolvam ações solidárias, buscando criar e 
recriar o mundo em que vivem, sendo ativos, com atitudes que possibilitem um mundo mais democrá-
tico e mais humanizado.

Assim, o compromisso dos profissionais das escolas pesquisadas e dos militantes do Movimento 
Negro, enquanto educadores e educadoras, foi o de oportunizar a construção e a socialização de conheci-
mentos por meio de atividades que reformularam conceitos mal estruturados, com origem, muitas vezes, 
na família, reforçados pela escola, carregados de imagens distorcidas a respeito dos afrodescendentes.

Alguns militantes acreditam que as instituições escolares ainda desconhecem as questões relacio-
nadas às africanidades brasileiras. A experiência nessas atividades formativas preenchem uma lacuna e 
carência muito grande desse tipo de abordagem. Outros, relataram que o impacto da prática ainda é 
pequeno, precisaria de mais atuação e de mais quadros de educadores(as) capacitados(as) dentro do 
Movimento Negro. Muitas vezes, são as mesmas pessoas que participam de várias atividades.

Percebemos que a formação dos membros é um processo gradativo. Os grupos precisam dessas 
atividades de formar novos quadros de educadores(as) por intermédio do estímulo para a formação 
continuada, na realização de grupos de estudos, especializações, mestrados e doutorados.

Para os(as) militantes, embora, na maioria das vezes, as atividades aconteçam sem conflitos de 
ideias, em alguns momentos encontram embates, o que para eles é um fator positivo, porque as pessoas 
crescem nos conflitos e não somente no consenso de ideias. Esses embates servem para uma discussão 
maior e mais aprofundada dos temas, sempre respeitando as ideias e opiniões expostas.
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Percebemos que a prática pedagógica produz resultados que são frutos desse processo de ensino 
e aprendizagem mútuo.

Dessa forma, nesse processo de busca de mais conhecimentos sobre as africanidades bra-
sileiras, no caso do Colégio “Liceu Piauiense”, as professoras conduziam os(as) alunos(as) para 
eventos onde o ÌFARADÁ e o “Coisa de Nêgo” participavam. Um dos eventos citados foi o 22º 
Salão de Humor do Piauí8, que, em 2004, abordou como temática central o racismo, homenage-
ando o líder negro Nelson Mandela.

Segundo os(as) professores(as) das duas escolas, o interesse dos(as) alunos(as) pela temática era 
muito grande e continuou após a realização dos projetos.

Os fatores interesse e empenho com a profissão relatados pelos docentes talvez tenham estimula-
do a aquisição de conhecimentos e motivação para o trabalho com a temática étnico-racial nas escolas.

Analisamos que a motivação para trabalhar com a temática partiu de aspectos relacionados às 
relações sociais nas escolas, mas uma professora descobriu um racismo maior na escola particular. A 
quantidade de alunos(as) afrodescendentes nas escolas particulares é muito pequena, por isso eles são 
alvo de maior discriminação do que os(as) alunos(as) afrodescendentes das escolas públicas.

Apesar do empenho na profissão e motivação para trabalhar com a temática étnico-racial nas es-
colas, todos(as) os(as) professores(as) relataram desconhecimento ou conhecimento muito vago sobre 
a Lei nº 10.639/03 (BRASIL, 2003).

Quanto ao planejamento de ensino, os(as) professores(as) do Colégio “Liceu Piauiense” relataram 
que não recebiam orientações didático-pedagógicas para trabalhar com a temática das africanidades. 
As pesquisas e atividades pedagógicas realizadas por eles(as) partiam de iniciativa própria ou de um 
pequeno grupo de professores(as) que desenvolviam projeto.

No colégio “Madre Deus”, o planejamento era orientado pelas coordenações de cada área de estu-
do, e, normalmente, não abordava as questões relacionadas aos afrodescendentes. No entanto, a escola 
possui um departamento de eventos culturais e a ideia do projeto surgiu por intermédio do coordena-
dor desse departamento.

Segundo os(as) professores(as) das duas escolas, existe a necessidade de realizarem cursos de aper-
feiçoamento e atualização pedagógica na área da educação das relações étnico-raciais e sobre o ensino 
da cultura e da história africana e afro-brasileira. Somente uma professora teve iniciativa própria para o 
aprofundamento dos conhecimentos nessa área.

Para a maioria dos(as) militantes entrevistados(as), tanto os(as) alunos(as) quanto os(as) 
professores(as) das escolas aprenderam com as atividades pedagógicas.

8  O XXII Salão de Humor 
do Piauí é um evento 
ocorrido de 8 a 14 de no-
vembro de 2004. A progra-
mação consistiu em shows 
de humor e musicais, 
apresentações teatrais, 
cinema, festival de piada, 
teatro infantil, oficinas, 
palestras e debates. Houve 
ainda sarau, chorinho e 
lançamento de livros.
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Esse fato acontece porque os(as) professores(as) estão presentes durante o desenvolvimento das 
atividades e, geralmente, eles conversam com os(as) militantes sobre os temas abordados. Um dos te-
mas mais polêmicos é sobre a religião afrodescendente, devido à falta de conhecimentos ou aquisição 
de conhecimentos errôneos, que causam medo e assustam. No entanto, após a exposição de conheci-
mentos, o preconceito foi desfeito.

Acreditamos que é possível superar algumas incompreensões que se sedimentaram ao longo da 
história e que inviabilizaram o respeito à religiosidade afrodescendente.

Todo o processo de participação dos(as) alunos(as) nos projetos das duas escolas pesquisa-
das fez parte de avaliações de conteúdos da estrutura curricular, o que revelou sistematização das 
atividades pedagógicas.

Outra observação que podemos fazer é que os(as) alunos(as) tiveram oportunidade de vivenciar 
as atividades teóricas na prática, por intermédio das oficinas.

Essa atitude é justificada porque na cultura de origem africana só tem realmente sentido o que for 
aprendido pela ação, isto é, se, no ato de aprender, o aprendiz executar tarefas que o levem a praticar, 
sempre informado e apoiado pelos mais experientes. Dito de outra maneira, aprende-se muito mais o 
que se vive, e muito pouco o que se ouve falar (LOPES, 1990 apud SILVA, P., 2005, p. 159).

Apesar dessas avaliações positivas, alguns aspectos negativos foram evidenciados, porém, nenhum 
relativo à prática pedagógica dos(as) militantes. Para os(as) alunos(as) do Colégio “Madre Deus”, teriam 
de ter tido melhor organização por parte da escola, e maior divulgação do evento de apresentação das 
oficinas que aconteceu no “Centro de Convenções” de Teresina, porque a maior parte do público era de 
familiares, alunos(as) e funcionários do Colégio e militantes do Movimento Negro. No entanto, obser-
vamos um público muito grande e intenso nos dois turnos. Durante a tarde, foram feitas exposições no 
pátio das oficinas de Artes, Literatura Negra, História Afro-brasileira, Negro e Educação, Direitos Huma-
nos e Racismo e Saúde da População Negra com os resultados dos trabalhos expostos e apresentados 
por seus respectivos alunos(as) e educadores(as). No turno da noite, no auditório, foram apresentados 
os resultados das oficinas de dança afro, de percussão e de teatro negro.

Na pesquisa de campo, durante a realização das entrevistas, os(as) militantes iam relatando as 
suas experiências pedagógicas com os(as) alunos(as) e, ao mesmo tempo, iam expressando o processo 
de transformação que acontecia dentro deles também, ou seja, os(as) militantes também aprenderam 
muito, aperfeiçoando suas práticas.

Percebemos que todo esse processo de envolvimento nos projetos desenvolvidos trouxe aquisição 
de conhecimentos bastante significativos, que marcaram profundamente a vida dos adolescentes, so-
bretudo dos afrodescendentes.
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Diante desses relatos, percebemos que o processo de ensino deve proporcionar aos afrodescen-
dentes condições de ocupar os mais diversos postos da sociedade brasileira, legitimando a sua presença 
através da construção do conhecimento. Portanto, devemos salientar a importância da política de co-
tas para acelerar esse processo.

Pela experiência das escolas pesquisadas, acreditamos que é possível reverter esse quadro das desi-
gualdades étnico-raciais, através do conhecimento da verdadeira história do negro na África e no Brasil. 
É preciso desenvolver práticas pedagógicas onde alunos(as), afrodescendentes e brancos(as) (ou de ou-
tra etnia), entendam que existe um passado de riqueza cultural no Brasil, que começa na África, do qual 
descende a maioria dos brasileiros. Já temos a Lei 10.639/03 (BRASIL, 2003), que estabelece a mudança 
nos currículos escolares, mas precisamos da prática educacional renovada, onde, efetivamente, a escola, 
através do corpo docente, adote uma pedagogia de inclusão.

Para a efetivação dessa Lei, é fundamental também a criação de cursos de formação de professores(as), 
capacitando profissionalmente os(as) educadores(as), preenchendo as lacunas deixadas pelas univer-
sidades que, por sua vez, também precisam reestruturar os cursos de graduação para adaptarem-se às 
exigências da Lei, reformulando os seus programas, para que os(as) novos(as) professores(as) saiam das 
academias conscientizados e instrumentalizados. Outro aspecto que deve ser destacado refere-se ao mo-
nitoramente da execução dos trabalhos pelo setor pedagógico das escolas e também por parte da comu-
nidade, principalmente a afrodescendente, no sentido de exigir a aplicabilidade da Lei.

4 Considerações Finais

Na realidade social e educacional de Teresina, Piauí, existem constantes demandas das instituições 
de ensino para a discussão de temas relacionados à história e à cultura dos afrodescendentes e da edu-
cação das relações étnico-raciais para os grupos do Movimento Negro.

De acordo com os dados da pesquisa, cada um dos grupos tem uma linha determinada de trabalho 
que desperta demandas de atividades pedagógicas. Eles se diferenciam pela maior ênfase a determina-
das áreas, em virtude dos objetivos a que se propõem. O ÌFARADÁ enfoca mais a pesquisa e trabalhos 
acadêmicos em geral cujos resultados retornam às escolas como material didático para os professores, 
mediante atividades de intervenção pedagógica, propondo mudanças nas práticas escolares. O Nú-
cleo desenvolve projetos voltados para políticas de ação afirmativa para afrodescendentes carentes da 
Universidade Federal do Piauí, possibilitando a melhoria do processo social e educacional desse grupo, 
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além de outros projetos que possibilitam o ensino das questões concernentes às africanidades brasilei-
ras e à educação das relações étnico-raciais.

Quase todos os projetos realizados pelo “Coisa de Nêgo” voltam-se para as ações, o desenvolvi-
mento e o resgate da cultura africana através de oficinas pedagógicas, capacitação social de jovens de 
baixa renda e para a promoção de apresentações artísticas.

Constatamos que o contexto de atuação dos(as) educadores(as) militantes na área da educação 
dos dois grupos do Movimento Negro é amplo, abrange instituições sociais e instituições de ensino 
públicas e privadas, de educação básica e de educação superior, além de sindicatos de profissionais da 
área da educação e ONGs do Piauí e do Brasil.

Desse modo, a partir das observações sobre as características dos dois grupos do Movimento Ne-
gro, dos tipos de atividades realizadas na área da educação escolar e dos materiais didáticos utilizados e 
produzidos, fica evidente o grande trabalho de intervenção pedagógica realizado pelas essas entidades 
do Movimento Negro nos campos de pesquisa estudados. O fato não se restringe, felizmente, apenas a 
um aspecto da vida humana, mas evidencia toda uma valorização de formação de cidadãos e, acima de 
tudo, de seres humanos. É o que Elias Lins Guimarães (2001) também confirma em seu estudo sobre a 
ação educativa do Ilê Aiyê, em Salvador, Bahia.

Com tais intervenções, as entidades do Movimento Negro estudadas enriquecem a discussão so-
bre a educação das relações étnico-raciais e sobre o ensino da cultura e história africana e afro-brasileira 
e fortalecem esse discurso, tornando-o viável na prática, porque são apresentadas situações cotidianas 
com propostas metodológicas a serem adequadas às realidades escolares e sociais. Percebemos a exis-
tência de um processo de educação social mútuo entre os militantes e os participantes das atividades 
promovidas. Além disso, os dois grupos estudados servem de suporte para as questões afetivas e emo-
cionais de pessoas afrodescendentes vítimas de racismo.

Acreditamos, portanto, que o Movimento Negro deve continuar o trabalho de intervenção peda-
gógica, mas é dever também do sistema educacional proporcionar, na prática, a realização de atividades 
didáticas e pedagógicas vinculadas à realidade dos cidadãos brasileiros, como o caso da população afro-
descendente, uma vez que nos documentos legais essa preocupação já existe. O que necessitamos é ope-
racionalizar as propostas de trabalhos voltados para a diversidade cultural existente em nossa sociedade.

Finalmente, entendemos que a prática pedagógica das duas entidades do Movimento Negro estuda-
das se caracterizam como contemporâneas, críticas e criativas, enfatizando a realização de aprendizagens 
associadas à realidade étnica, política, social e cultural dos educandos e educadores. Enfim, práticas em 
que alunos afrodescendentes são considerados sujeitos ativos, que realizam coletivamente o conhecimen-
to, articulando o saber produzido historicamente pela humanidade com a realidade vivida no cotidiano.
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Nos discursos das pessoas e nos documentos, as mudanças acontecem; na prática, entretanto, as 
alterações não se evidenciam muito. Há, portanto, necessidade de mudanças que poderão ocorrer a 
partir da constituição de uma política educacional que priorize a educação escolar, promovendo a qua-
lificação profissional contínua. Diante da realidade encontrada nesse estudo, percebemos que a prática 
pedagógica envolve um contexto mais amplo de ações, onde estão incluídos o Governo, a comunidade 
escolar, os pesquisadores, os movimentos sociais, enfim, a sociedade como um todo.

Portanto, há lições de pedagogia que temos conseguido extrair nesse contraponto reflexivo entre 
o cotidiano que as entidades do Movimento Negro vêm construindo na sua trajetória histórica, as di-
versas bases teóricas e concepções pedagógicas sobre a educação humana, as preocupações de como 
fazer o Sistema Educacional Brasileiro valorizar e operacionalizar a educação das relações étnico-raciais 
e o ensino da história e da cultura africana e afrodescendente. São estas lições que nos ajudam a pensar 
e a repensar o currículo e o ambiente de nossas escolas (GOMES, 2007).

Refletindo sobre estas lições, passamos a compreender algo ainda mais profundo: o Movimento 
Negro tem uma pedagogia, ou seja, tem uma práxis (prática e teoria combinadas) de como se educam 
as pessoas, de como se faz a formação humana.
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“O grande campo de batalha”: 
Associação Cultural do Negro 
(1954-1976) e a questão 
da educação 

Petrônio Domingues1

O grande campo de batalha [...] é a educação, é a escola, cuja arma é o livro.2 

1 Introdução

São Paulo, década de 50. Em documento intitulado “Esboço de um programa”3, a Associação 
Cultural do Negro (ACN) procurava sistematizar projeto de criação de um “Centro Cultural”, cujo 
objetivo precípuo era o de proporcionar “consciência de cidadão ao brasileiro negro”. Todavia, para 
além da cidadania, o Centro Cultural teria em vista “desenvolver debates, estudos e pesquisas liga-
dos ao negro no Brasil”. Entre as primeiras preocupações, o novo órgão assumiria a tarefa de enca-
minhar às escolas públicas ou particulares aqueles que precisariam estudar, dando uma atenção 
especial para os “elementos de cor”. O projeto do “Centro Cultural” previa a implantação de uma es-
pécie de agência de emprego, com o intuito de beneficiar os “elementos já colocados e que queiram 
melhorar de emprego, e capacitados para tal, mas que não tenham coragem para se submeterem 
a entrevistas por sua condição de cor”. A ideia era manter uma equipe que visitaria determinadas 
empresas, explicando que a Associação Cultural do Negro dispunha de “elementos qualificados, 
aptos a preencherem determinados lugares”. Porém isto não era tudo. O projeto do “Centro Cul-
tural” também tinha um “plano didático recreativo”, do qual faziam parte as atividades de música, 
dança e teatro. No tocante à música, a proposta era “aproveitar os vários talentos e orientá-los no 
que mais possam render” – fosse no campo popular ou erudito. E a formação de um coral. No que 

1  Doutor em História 
(USP); Professor da 
Universidade Federal de 
Sergipe (UFS); Autor do 
livro: A nova abolição. São 
Paulo: Selo Negro, 2008.

2  A Voz da Raça. São 
Paulo, 02/09/1933, p. 2.



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

118

diz respeito à dança, a intenção era “desenvolver um grupo de dança procurando sempre preservar 
o aspecto afro-brasileiro”. E a formação de um “ballet de fundo afro-brasileiro, inexistente em São 
Paulo”. No que tange ao teatro, o escopo era montar um “corpo cênico”, posto que, ao “pensarmos 
no problema de dar consciência de cidadão ao indivíduo negro”, o “teatro parece-nos ideal”. Para 
o início, cogitava-se uma peça em que a “problemática negra seja desconhecida, onde o negro não 
se veja nem seja visto como tal, mas sim como um indivíduo no tempo e no espaço (Digamos um 
clássico, como O Alquimista, de Ben Jonson ou uma comédia de Anouilh)”. Já teriam sido feitos con-
tatos com vários diretores de teatro, “que se prontificaram a colaborar”. A ideia era de montar “es-
petáculos em bases essencialmente profissionais”.4 Como se percebe, o projeto do “Centro Cultural”, 
propugnado pela ACN, era audacioso, e mesmo arrojado, revestindo-se de um caráter pedagógico. 
Mas, afinal, o que foi essa organização negra, nascida e estruturada em São Paulo na década de 50? 
E, principalmente, como os elementos da esfera educacional foram por ela desenvolvidos ao longo 
de sua experiência histórica? Eis as questões que serão pautadas neste texto. 

Antes, porém, vale dizer que este texto faz parte de uma pesquisa em curso e o que vai ser des-
velado aqui não é nada conclusivo; pelo contrário, são questões exploratórias, as quais constituem o 
primeiro passo de uma investigação mais ampla. Elas foram formuladas a partir da consulta da Coleção 
ACN (SP), mantida pela Unidade Especial de Informação e Memória (UEIM) vinculada ao Centro de 
Educação e Ciências Humanas da Universidade Federal de São Carlos (UFSCar). A Coleção ACN reúne 
4.280 documentos de diversos tipos (textuais, como: estatutos, atas, ofícios, relatórios, correspondên-
cias, jornais alternativos, fichas, recortes; visuais, como: fotos, folders; materiais especiais, como: objetos 
tridimensionais), produzidos durante o período em que a organização esteve em atividade.

Atualmente, assiste-se a um avanço das pesquisas referentes à resistência negra no período da 
Segunda República (1945-1964). Não obstante esse avanço, é possível identificar insuficiências nessa 
área temática. Uma delas diz respeito justamente à trajetória da ACN. Para que não pairem dúvidas, 
vale a pena saber como esta agremiação vem sendo abordada por diversos autores. Em duas páginas 
do artigo “Organizações negras em São Paulo”, Clóvis Moura (1980) buscou sintetizar a experiência his-
tórica da ACN, dividindo-a em duas fases: a primeira teria iniciado com a fundação da agremiação em 
1954, sendo caracterizada pela “preocupação de criar uma ideologia para o negro paulista e brasileiro. 
Isto levou a que houvesse uma série de divergências no seio do grupo. [...] A ACN perde aquele caráter 
inicial de unidade e começam as dissensões”, as crises, o que culminou no despejo do imóvel que ocu-
pava (MOURA, 1980, p. 158); depois de um tempo inativa, teria dado início à segunda fase, em 1977, 
quando transferiu-se para o bairro paulistano da Casa Verde e assumiu objetivos mais “assistenciais 
e filantrópicos do que ideológicos”. A composição social da ACN também teria mudado, passando a 
ser composta quase que exclusivamente por negros de baixas posses, embora na primeira fase isto já 
acontecesse, mas de forma menos acentuada. Mesmo mudando de feição e de função, a agremiação 

3  “Esboço de um progra-
ma a ser desenvolvido na 

Associação Cultural do 
Negro”. Pasta 16. Diretoria 

Executiva – Correspon-
dência. Coleção Associa-

ção Cultural do Negro 
(ACN). Acervo da Unidade 

Especial de Informação e 
Memória da Universidade 

Federal de São Carlos 
(UEIM-UFSCar).

4  Citações feitas até aqui 
conforme “Esboço de um 

programa...”.
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não teve mais “élan étnico”. Desestruturada, terminou por cerrar as suas portas. Apesar do mérito de ter 
sido o precursor em tecer uma visão panorâmica da ACN e notar na trajetória dela a existência de duas 
fases “bem distintas”, Moura peca pela imprecisão, quando não apresenta as balizas cronológicas que 
teriam representado o fim da primeira e da segunda fase. Outro problema é que o autor comete erro 
factual: seria impossível a agremiação ter como marco inicial da segunda fase o ano de 1977, pois o seu 
fechamento definitivo ocorreu um ano antes, em 1976.

Mais de dez anos depois, a ACN voltou a ser lembrada no mundo acadêmico. Tendo por base 
sua tese de doutorado Movimento negro em São Paulo: luta e identidade, Regina Pahin Pinto (1993) 
argumenta que essa foi a organização negra mais importante que se formou em São Paulo no período, 
sendo fundada pelo “poeta Solano Trindade, pelo escritor Abdias do Nascimento, além de um grupo de 
intelectuais e jornalistas” (PINTO, 1993, p. 354). No entanto, a abordagem de Pinto é demasiadamente 
lacônica, incorre em erros factuais – Solano Trindade e Abdias do Nascimento não foram os fundadores 
da ACN – e restringe-se, em larga medida, a reproduzir as ilações de Clóvis Moura.  

O mais comum é a ACN ser mencionada tangencialmente. Na sua tese de doutorado Negro sobre 
negro: a questão racial no pensamento das elites negras brasileiras, Maria Angélica Motta Maués (1997), 
por exemplo, faz alusão à história da ACN em uma única página, indicando que, ao ser criada em 
1954, “chegou a editar o Caderno de Cultura Negra e teve, de qualquer modo, prestígio bastante para 
centralizar as comemorações dos 70 anos da Abolição” (MAUÉS, 1997, p. 140). Analogamente, George 
Reid Andrews (1998) pauta a trajetória da ACN somente em uma página do seu livro Negros e brancos 
em São Paulo: “originalmente estabelecido no centro da cidade, em 1969, a associação mudou-se para 
os arredores afastados da Casa Verde, onde funcionou até sua dissolução no final da década de 1970” 
(ANDREWS, 1998, p. 294-295). Além de sucinta, sua abordagem tem um erro factual: a ACN não foi 
“estabelecida” em 1969, mas sim em 1954.5

Mantendo a tônica, Michael George Hanchard (2001) oblitera a trajetória da agremiação no seu 
livro Orfeu e o poder: movimento negro no Rio de Janeiro e São Paulo (1945-1988). No período do pós-
-guerra, diversas organizações e publicações voltadas para as “elites negras” teriam prosperado no Rio 
de Janeiro e em São Paulo, ainda que por breve intervalo de tempo. Dentre elas, Hanchard faz menção 
à “Associação Cultural do Negro, fundada em 1954”, e que publicou o jornal ‘O Mutirão, lançado em 
1958’” (HANCHARD, 2001, p. 131). Embora a proposta do autor seja a de fazer uma perscrutação aden-
sada do movimento negro brasileiro das duas maiores cidades do país no recorte de 1945 a 1988, a ACN 
só é digna de nota em duas linhas de seu livro. 

Consultando a literatura especializada, nota-se como uma plêiade de autores subestimou, quando 
não negligenciou, a importância dessa agremiação para a história do protagonismo negro. Na Segunda 
República, esboçaram-se novas formas de consciência da situação sócio-cultural do negro (SIQUEIRA, 

5  Elisa Larkin Nascimento 
(1981, p. 206) também se 
equivoca quando se refere 
à data de nascimento da 
ACN: “Nas décadas de 
1950 e 1960, um dos mais 
produtivos grupos negros 
foi a Associação Cultural 
do Negro, fundada em 
São Paulo em 1956”. Em 
pesquisa mais recente, 
ela volta a incorrer no 
mesmo equívoco: “Nas 
décadas de 1950 e 1960, 
um dos mais produti-
vos grupos negros foi a 
Associação Cultural do 
Negro, fundada em São 
Paulo como resultado de 
uma convenção realizada 
em 1956” (NASCIMENTO, 
2000, p. 225). Com a pes-
quisa de Maria Aparecida 
Pinto Silva (1997, p. 134), 
isso não é diferente: “Em 
1956, antigos membros do 
Clube Negro de Cultura 
Social fundam uma das 
associações mais dura-
douras e sólidas desse 
período. A Associação 
Cultural do Negro, que 
tinha como objetivo valo-
rizar e dar visibilidade ao 
negro, através da cultura”. 
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2006). Novos atores e agenciamentos entraram em cena e renovaram as esperanças das “pessoas de cor” 
em uma causa comum, a partir de modelos democráticos e pluralistas de atuação organizada. Esse foi 
um momento de efervescência política, social, cultural e intelectual e o movimento negro nele cumpriu 
um papel cuja importância não pode ser desprezada.6

2 O desabrolhar

Na noite de 28 de dezembro de 1954, reuniu-se num salão da Rua Augusta, na capital paulista, 
vinte e três homens (Geraldo Campos de Oliveira, José Correia Leite, José Assis Barbosa, Américo dos 
Santos, entre outros) e duas mulheres (Maria Helena Lucas Barbosa e Mary de Oliveira). Todos eram “de 
cor”, como se dizia na época. A reunião foi presidida por Manassés de Oliveira e secretariada por Maria 
Helena Lucas Barbosa. Depois de uma ampla discussão, foi deliberada a fundação de uma

entidade destinada a congregar as pessoas interessadas no movimento de coordenação, esclarecimento, 
dentro do campo econômico, cultural, político e social, a base de arregimentação de famílias, que tivesse 
por finalidade fundamental a desmarginalização e recuperação social de todos os elementos que vivem em 
situação marginal, principalmente o negro.7

Cabe aqui uma breve advertência. Embora tenha sido lavrado na ata de fundação que a ACN tinha a 
perspectiva de atuar pela “recuperação social de todos os elementos que vivem em situação marginal”, não 
foi isso o que aconteceu na prática social. Na sua jornada reabilitadora, ela caracterizou-se por ser uma orga-
nização em defesa dos direitos dos negros e não “de todos os elementos que vivem em situação marginal”. 

Um dos fundadores da ACN – José Correia Leite – chama à atenção, por sua longa folha de serviço 
prestada à causa negra em São Paulo. Em 1924, ele e Jayme de Aguiar criaram O Clarim da Alvorada, 
um dos mais importantes jornais da chamada imprensa negra (FERRARA, 1986). No início da década 
de 30, participou da articulação que resultou na fundação da Frente Negra Brasileira, considerada a 
mais importante entidade negra da primeira metade do século XX. Porém, por divergências político-
-ideológicas, afastou-se dela logo na fase inicial. A partir de então, contribuiu no soerguimento do Clu-
be Negro de Cultura Social e, na década de 40, na formação da Associação dos Negros Brasileiros (LEITE, 
1992). Portanto, Correia Leite era um militante experiente na década de 50. Na reunião de fundação, o 
nome Associação Cultural do Negro foi aceito por unanimidade, pois se acreditava estar na educação, 
na cultura e na preservação da memória do negro o caminho para valorização e conquista da cidadania 
desse segmento populacional. Em 1956, João Vicente Ferreira propôs que o nome da entidade mudasse 
para Associação Cultural Theodoro Sampaio. Depois de uma ampla discussão, a proposta foi rejeitada, 
sob a alegação de que Theodoro Sampaio era um nome desconhecido entre os ‘afro-brasileiros’.8

6  Em amostra ilustrativa 
e deveras incompleta, 

podem-se elencar vários 
agrupamentos afro-

-brasileiros no período da 
Segunda República: em 
São Paulo, a Associação 

do Negro Brasileiro, 
a Associação José do 

Patrocínio, a Sociedade 
Luiz Gama, a Associa-

ção Palmares, a Casa de 
Cultura Afro-Brasileira, a 

Frente Negra Trabalhista e 
a Associação Renovadora 

dos Homens de Cor; no 
Rio de Janeiro, a União 

dos Homens de Cor dos 
Estados Unidos do Brasil 

(ou UAGACÊ), o Teatro 
Experimental do Negro, 

o Centro Cultural José 
do Patrocínio e a União 

Cultural dos Homens de 
Cor; em Belo Horizonte 
(MG), a Associação José 

do Patrocínio e o Grêmio 
Cruz e Souza; em Porto 

Alegre (RS), a União dos 
Homens de Cor, a Asso-

ciação Satélite Prontidão e 
o Centro Cultural Marcilio 

Dias; em Blumenau (SC), 
a União Catarinense dos 

Homens de Cor. 
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A ACN iniciou suas atividades em 1955, depois da aprovação do Estatuto Social. No primeiro ar-
tigo deste documento, ficou estabelecido que a ACN era uma sociedade civil, com a “finalidade de 
propugnar pela recuperação social do elemento afro-brasileiro”. No terceiro artigo, ficava estipulado 
que a entidade visava:

a) coordenar, esclarecer e orientar em todas as atividades de caráter econômico, educacional, cultural, político 
e social, o elemento negro preferencialmente; b) estimular e desenvolver o pensamento cooperativista, procu-
rando instituir cooperativas econômicas e culturais, principalmente cooperativas de ensino; c) promover, na 
medida de suas possibilidades financeiras, a prestação de serviços de assistência social e jurídica; d) estimular a 
arregimentação à base de famílias, para um maior congregamento, no sentido do permanente espírito de soli-
dariedade e fraternidade; e) dedicar especial atenção e amparo à mulher e à infância de maneira a consolidar as 
bases da educação como fator fundamental da recuperação social do elemento afro-brasileiro.9

A ACN tinha uma organização político-administrativa centralizada, formada por dois órgãos dire-
tivos: um Conselho Superior, incumbido da “direção coordenadora, consultiva e deliberativa”, com vinte 
e cinco membros, e uma Diretoria Executiva, responsável pela efetiva administração da entidade e por 
sua representação legal, com sete membros escolhidos entre os componentes do Conselho. A Diretoria 
Executiva era constituída pelos seguintes cargos: presidente, vice-presidente, secretário geral, primeiro e 
segundo secretários, primeiro e segundo tesoureiros.10 Os conselheiros poderiam ser homens e mulhe-
res, tendo em vista que a agremiação não impunha barreira de gênero à participação nos cargos de dire-
ção. Por sinal, algumas mulheres atuaram como secretárias, tesoureiras e até mesmo como conselheiras.   

Em seus vinte e dois anos de existência, a agremiação oscilou entre períodos de agito e intensa 
atividade (sobretudo na segunda metade da década de 50) e, outros, marcados pelo refluxo e esvazia-
mento (quase toda a década de 60 e a de 70). A ACN organizou, fomentou ou participou de diversos 
eventos, sempre almejando alcançar seu objetivo mais nobre de “recuperação social do elemento afro-
-brasileiro”, a partir da educação, da cultura e das artes. Criou um coral; promovia semanalmente pa-
lestras, denominadas “Os encontros de Cultura Negra”; desenvolveu um projeto para a implantação de 
um centro cultural em sua sede; formou uma biblioteca para uso de seus associados; publicou os “Ca-
dernos de Cultura” e um jornal intitulado O Mutirão. Em seu primeiro número, José Correia Leite – em 
nome do Conselho Superior da ACN – saudou a iniciativa do grupo de jovens que publicava o jornal:

Sejam as palavras do Conselho Superior da A.C.N. uma saudação do regozijo a essa “Juventude Estudantil” 
que, hoje, nos brinda com o primeiro fruto de seus esforços.
Esses esforços também são frutos de um idealismo, por isso, não temos dúvidas que o aparecimento de “O 
MUTIRÃO” é um acontecimento novo no meio associativo da A.C.N., e que por certo, marcará uma época.
[...] Oportunidades não faltam à nossa juventude para prestar bons serviços à nossa coletividade.
E servindo o bem coletivo, a mocidade serve-se a si mesma. Que seja pois “O MUTIRÃO”, o refle-
xo da inteligência e da capacidade desses moços e moças que integram a direção deste pequeno 
jornal. (LEITE, 1958, p. 1)

7  Ata da reunião de 
fundação da Associação 
Cultural do Negro. São 
Paulo, 28.12.1954. Pasta 
07. Conselho Superior – 
Assembleia – Estatuto. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.

8  Pedido de demissão 
de João Vicente Ferreira, 
do cargo de membro do 
Conselho Superior. São 
Paulo, 11.06.1956. Pasta 
04. Conselho Superior – 
Correspondência. Coleção 
ACN. Acervo da UEIM-
-UFSCar.

9  Estatuto Social da Asso-
ciação Cultural do Negro, 
fl. 1. São Paulo, 01.02.1955. 
Pasta 07. Conselho 
Superior – Assembleia – 
Estatuto. Coleção ACN. 
Acervo da UEIM-UFSCar.

10  Estatuto Social da 
Associação Cultural do 
Negro, fl. 2. São Paulo, 
01.02.1955. Pasta 07. 
Conselho Superior – 
Assembleia – Estatuto. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.
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De todos os eventos promovidos pela ACN, a comemoração dos setenta anos da abolição foi 
um dos maiores, senão o de maior envergadura. Com uma programação extensa, a comemoração 
previa a realização de bailes, de recitais de poesia, de apresentações teatrais, de jogos, de uma 
competição atlética – a III Volta Pedestre 13 de Maio –, de um ciclo de conferências – sobre André 
Rebouças, Castro Alves, o abolicionismo em São Paulo, o movimento teatral do negro brasilei-
ro11 – e de festejos relacionados ao centenário de nascimento do poeta Cruz e Souza. A entidade 
empenhava-se por manter viva a memória dos grandes vultos de origem negra, sendo Luís Gama 
– o patrono da entidade –, Cruz e Souza, Teodoro Sampaio e André Rebouças os mais celebrados. 
Entre as afro-brasileiras, a ACN rendeu encômios aos nomes da poetisa Magdalena de Souza e da 
escritora Carolina Maria de Jesus. Esta última foi até homenageada:

A Associação Cultural do Negro tem o grato prazer de informar-lhe da homenagem que tributará à 
escritora e poetisa Carolina Maria de Jesus, por motivo do extraordinário sucesso alcançado com o lan-
çamento do seu fabuloso diário ‘Quarto de Despejo’. Esse ato terá lugar na sede social da entidade, às 20 
horas do dia 28 de setembro.12

No seu apogeu, a ACN chegou a registrar mais de 700 sócios. Contava entre seus afilia-
dos com membros hoje conhecidos, como o bibliófilo José Mindlin, os sociólogos Florestan 
Fernandes e Otávio Ianni. O penúltimo, inclusive, tornou-se o representante da entidade para 
fins culturais.13 Embora sediada em São Paulo, a ACN estabeleceu intercâmbio com muitas 
entidades negras do interior paulista, nas cidades de Campinas, Piracicaba, Araraquara, São 
Vicente, entre outras. 

Inserida no circuito do Atlântico negro (GILROY, 2001), a entidade desenvolveu uma cons-
ciência de pertencimento a uma comunidade mais ampla: a da diáspora africana, eis a razão pela 
qual ela buscou ficar em sintonia com tudo o que acontecia com o negro no Brasil e no mundo e, 
quando necessário, posicionava-se em defesa dele. Ela se manifestou contra vários casos de discri-
minação racial no Brasil. Pode-se dizer, inclusive, que sua atuação tinha uma perspectiva cosmopo-
lita, transnacional, diaspórica, daí ela ter se posicionado em defesa dos negros dos Estados Unidos 
e do outro lado do Atlântico. Em 1957, alguns conflitos explodiram nos Estados Unidos, originados 
pela aplicação de uma lei que determinava o fim do segregacionismo racial nas escolas. A ACN 
organizou um ato de solidariedade aos negros estadunidenses e, ao mesmo tempo, enviou uma 
carta ao então presidente Dwight Eisenhower, congratulando-o por sua posição favorável à inte-
gração racial.14 Em 1960, a entidade promoveu um ato público em apoio aos negros que estavam 
sendo vítimas de violência na África do Sul e, em 1961, liderou os protestos a favor dos refugiados 
e mortos na luta pela liberação nacional de Angola.15

11  Eis a programação do 
ciclo de palestras: dia 31 
de março – conferência 
do “teatrólogo” Abdias 
do Nascimento, do Rio 

de Janeiro, na Associação 
Cultural e Literária Ban-

deirante, subordinada ao 
tema “O negro e o teatro 

dramático”; dia 10 de abril 
– conferência do escritor 
Sérgio Milliet, presidente 

da União Brasileira de 
Escritores, na Biblioteca 
Municipal, enfocando o 

tema “alguns aspectos da 
poesia negra”; dia 25 de 

abril – noite de confrater-
nização afro-brasileira, com 

recepção e homenagem 
ao elenco do “Les Ballets 

Africains”, de Keita Fodeba, 
na sede da Associação 

Cultural do Negro; dia 08 
de maio – conferência do 
sociólogo Edson Carneiro, 

na Biblioteca Municipal, su-
bordinada ao tema “Os tra-
balhadores na escravidão”; 
dia 29 de maio – conferên-

cia do professor Florestan 
Fernandes, catedrático de 

Sociologia da Faculdade de 
Filosofia, Ciências e Letras 

da Universidade de São 
Paulo, na Biblioteca Muni-

cipal, abordando o tema 
“A integração do negro na 

sociedade brasileira”.
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3 O Departamento de educação e cultura
Para facilitar a administração e, sobretudo, a execução dos projetos específicos, a ACN dividia-se 

em departamentos. Estes ficavam subordinados à Diretoria Executiva e seus diretores tinham que apre-
sentar periodicamente: 1º) Relatório das atividades desenvolvidas pelo departamento; 2º) Prestação 
de contas, quando fosse o caso; 3º) Roteiro para um plano de atividades que abrangesse seis meses. Na 
reunião do Conselho Superior em fevereiro de 1956, a ACN aprovou a criação dos seguintes departa-
mentos com seus respectivos diretores:

1. Departamento de Educação e Cultura (Eduardo Ferreira de Oliveira);

2. Departamento de Propaganda e Arregimentação (Manoel Gomes dos Santos);

3. Departamento de Relações (Diógenes de Castro);

4. Departamento de Recreação e Esportes (José de Assis Barbosa);

5. Departamento de Finanças (Zoe Conceição);

6. Departamento Feminino (Sebastiana Vieira).16

Os “aceneanos” valorizavam sobremaneira o letramento, a cultura escolar e concebiam a aprendi-
zagem educacional como um “bem supremo”, uma espécie de porta de entrada à sociedade civilizada 
e moderna. A educação – quer como sinônimo de instrução, de escolaridade, quer no sentido de for-
mação cultural mais ampla – cumpriria um papel de redenção múltipla: era um canal de classificação 
social, de aprimoramento moral, de elevação cultural e uma arma na luta contra o “preconceito de cor”. 
Com esse espírito, a ACN planejou – ou executou – diversas ações pedagógicas. Seu Departamento de 
Educação e Cultura, por exemplo, elaborou um “Plano de trabalho”, no qual previa a criação de escola, 
biblioteca, discoteca, jornal, revista, centro de estudos e pesquisas, teatro, coral orfeônico, grupo musi-
cal, assim como a realização de conferências, debates, reuniões lítero-musicais, concursos literários, ex-
posição e amostra de produções artísticas, visitas e excursões de cunho cultural, intercâmbios nacional 
e internacional de cultura. 

Desses equipamentos educativo-culturais, vão ser lançados, aqui, os holofotes à criação de escola, 
biblioteca, centro de estudos e pesquisas e à realização de conferências, debates e concursos literários.17 
Já no início do documento, declarava-se que o “Plano de trabalho” seria implementado a longo prazo, 
procurando “os meios que possibilitem o aprimoramento cultural, moral e social do homem de cor”, 
de modo a lhe despertar o gosto para as coisas elevadas. Somente assim “nossa gente” será benquista, 
respeitada por todos, tornando, “pela extensão de seus conhecimentos, pela perfeição e consciência 
com que os emprega”, uma “peça, por assim dizer, imprescindível e de real importância ao concerto 

12  Comunicado de Ge-
raldo Campos de Oliveira 
(Presidente da Diretoria 
Executiva da ACN) aos con-
sórcios da Associação Cul-
tural do Negro. São Paulo, 
09.1960. Pasta 12. Diretoria 
Executiva – Correspondên-
cia. Coleção ACN. Acervo 
da UEIM-UFSCar.

13  Comunicado da 
Diretoria da Associação 
Cultural do Negro. São 
Paulo, 29.08.1962. Pasta 
15. Diretoria Executi-
va – Correspondência. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.

14  Correspondência de 
Américo Orlando da Costa 
(Presidente em exercício 
da Associação Cultural do 
Negro) para o Excelen-
tíssimo Senhor Dwight 
Eisenhower – DD. Presi-
dente dos Estados Unidos 
da América do Norte. São 
Paulo, 11.10.1957. Pasta 
09. Diretoria Executiva – 
Correspondência. Coleção 
ACN. Acervo da UEIM-
-UFSCar.

15  “Autodeterminação de 
Angola”. Pasta 2. Conselho 
Superior – Correspondên-
cia. Coleção ACN. Acervo 
da UEIM-UFSCar.
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da atividade humana”. Admitia-se que o Departamento de Educação e Cultura era uma das seções de 
“maior importância”, e que muito concorreria para que colhesse “os melhores resultados” em nome da 
ACN. Em seguida, o documento passava a esmiuçar as diversas propostas do Departamento. A primeira 
delas era a criação de uma escola. “Não há dúvida alguma de que a escola constitui o ponto de partida 
do desenvolvimento progressivo de uma coletividade humana. É, portanto, nosso objetivo desenvolvê-
-la, não só dentro de nossa orientação, mas também de nossas possibilidades, nesta Associação”. Para 
tanto, previa-se criar o curso “primário”, que “funcionaria em horários convenientes, de acordo com 
os nossos recursos”. O desenvolvimento do programa escolar ficaria a cargo de um “grupo de pessoas 
especializadas no assunto e interessadas em orientá-lo o mais eficientemente possível”. Também, fazia 
parte do programa escolar o curso de “alfabetização de adultos, bem como o curso prático de comércio, 
português e redação prática, datilografia e taquigrafia, inglês (aulas práticas de conversação e redação), 
francês, espanhol, contabilidade, aritmética comercial e redação comercial”. Poderiam, ainda, “ser de-
senvolvidas outras modalidades de curso de aplicação imediata”. (PLANO...)

Para além do programa escolar, o “Plano de trabalho” do Departamento de Educação e Cultura 
previa a criação de uma biblioteca: “É de nosso plano, outrossim, criar, desenvolver e estimular o gosto 
pelas boas leituras, sem que isso fique dispendioso ao associado. Por conseguinte, ocorreu-nos a idéia 
da criação de uma biblioteca rica em obras de autores nacionais e estrangeiros”. A parte técnica, de clas-
sificação, catalogação e organização do acervo, ficaria sob a responsabilidade de uma pessoa “conhece-
dora do ramo”. O “Plano de trabalho”, portanto, previa o incentivo à leitura e o patrocínio de concursos 
literários. “Neste particular”, dizia o documento,

visamos o aprimoramento e o estímulo que, por si só, este serviço iria despertar nas pessoas que tenham 
pendor para produzir peças literárias, proporcionando-lhes ocasião de se revelarem, concorrendo a prêmios, 
talvez modestos pelo seu valor extrínseco, mas intrinsecamente representariam o nosso anseio de revelar os 
valores inatos de nossos associados. 

O investimento no pendor literário seria um “incentivo às pessoas que possuam veia poética, no 
sentido de que criem paródias e cantos alusivos à nossa história e à luta que ora vimos empreendendo”. 

O “Plano de trabalho” do Departamento de Educação e Cultura da ACN incluía a promoção de 
conferências e debates:

O mais freqüentemente possível deveremos fazer realizar em nossa sede ou em dependências públicas, con-
ferências e debates de cunho eminentemente cultural e patriótico, para os quais, além de conferencistas de 
nosso quadro associativo, convidaríamos pessoas de renome e de outras associações ou entidades culturais.

Esses conclaves se efetuariam em dias alusivos às datas das efemérides nacionais, bem como na-
queles dias em que se comemoravam o natalício ou a morte dos “grandes vultos” afro-brasileiros da 

16  Comunicado do 
Conselho Superior à 
Diretoria Executiva. 

Pasta 3. Conselho Supe-
rior – Correspondência. 

Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.

17  “Plano de trabalho 
do Departamento de 

Educação e Cultura da 
Associação Cultural do 

Negro”. São Paulo, Pasta 
31. Diretoria Executiva – 
Departamentos. Coleção 

ACN. Acervo da UEIM-
-UFSCar. Para consultar 

o Plano completo, ver 
Anexo A.

18  Ofício de Adélio Alves 
da Silveira (Presidente da 

Diretoria Executiva) a José 
Correia Leite (Presidente 

do Conselho Superior). 
São Paulo, 19.06.1961. 

Pasta 5. Conselho Supe-
rior – Correspondência. 

Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.
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história. O “Plano de trabalho” não parava aí. Previa-se, ainda, a instalação de um centro de estudos e 
pesquisas. “O campo cultural brasileiro”, explicava o documento,

está eivado de valiosa cooperação do elemento de cor. Encontramo-la na história pátria, na geografia, na 
sociologia, na psicologia do povo brasileiro, na lingüística, na música, no folclore nacional, na arte culinária, 
na vestimenta, enfim, na própria alma da gente do Brasil. Entretanto, poucos são os que disso têm conheci-
mento, e os que têm, não é o elemento negro. 

A ACN partia do pressuposto de que a história do negro no Brasil estava “muito mal contada” e, o 
seria sempre, enquanto este próprio não a contasse. “Achamos assim de nossa inteira obrigação, criar um 
centro de estudos e de pesquisas para despertar e difundir esses valores senão desconhecidos, esquecidos”.

Como se observa, o “Plano de trabalho” do Departamento de Educação e Cultura da ACN era am-
plo e bastante ambicioso, mas, infelizmente, não saiu do papel boa parte do que ele previa inicialmente. 
Já no seu “Plano de trabalho” de 1961, a agremiação planejava “providenciar o funcionamento do curso 
de educação de adultos, a título gratuito, de grande alcance social e cívico e de inestimável utilidade 
para as pessoas sem recursos”.18 Dois anos depois, ela havia cumprido parte do planejamento, uma vez 
que anunciava a oferta de diversos cursos: inglês, português, matemática, oratória e jornalismo, os quais 
eram ministrados por professores de “elevado grau de categoria intelectual”. O curso de inglês vinha 
sendo ministrado pelo Prof. Doris, e possuía, naquele instante, 37 alunos inscritos. O curso de matemá-
tica era dirigido pelo Prof. Jaime de Aguiar, e reunia 9 alunos inscritos. O curso de português vinha sendo 
ministrado pela Profa. Orlanda de Campos, e possuía 24 alunos inscritos.

O curso de oratória vem sendo dirigido pelo Prof. João Meireles Câmara, e possui 35 alunos inscritos. O curso 
de Jornalismo vem sendo dirigido pelo Prof. jornalista Nestor Gonçalves, e possui atualmente 25 alunos inscri-
tos. Fora estes, existe também o curso de História Geral preparatório ao curso de Oratória (RELATório..., 1963).19

Para manter as ações no campo educacional, a ACN contava com a solidariedade ativa de seus 
afiliados e organizava alguns eventos beneficentes – como o Baile no Clube Transatlântico. Com 
efeito, os recursos arrecadados nesses eventos não eram significativos, o que dificultava manter a 
estrutura dos cursos. As dificuldades, aliás, estendiam-se a outras esferas do projeto pedagógico: 
as instalações eram precárias, o material didático caracterizava-se pela escassez e os professores 
nem sempre estavam habilitados para o magistério. O que prevalecia era um misto de idealismo, 
criatividade e improviso. 

Em 1965, voltava a constar no relatório de atividades da ACN que ela mantinha “curso gratui-
to de alfabetização, aulas de português, aulas de jornalismo prático, aulas de inglês, aulas de mate-
mática”. A novidade era a informação segundo a qual “para os que desejam estudar não falta bolsa 
de estudos nas escolas universitárias”.20 Não há maiores evidências de que a agremiação tenha 
assegurado alguma “bolsa de estudos nas escolas universitárias” para seus associados, mas decerto 

19  Relatório anual das 
atividades da Associação 
Cultural do Negro. São 
Paulo, 13.01.1963. Pasta 
06. Conselho Superior 
– Correspondência. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar. Noutra 
fonte, tais informações 
são reiteradas: “Dentro 
do seu programa, a 
entidade [ACN] vem 
mantendo diversos 
cursos gratuitos, a fim 
de atingir o fim que se 
destinam, entre eles, 
curso de oratória, inglês, 
português, matemática, 
e um curso de jornalismo 
prático, lecionados por 
competentes professores 
brancos de elevado grau 
de intelectualidade”, 
conforme Ofício de 
Henrique Antunes Cunha 
(Presidente da Associa-
ção Cultural do Negro), 
solicitando a reconside-
ração de despacho ao 
Tribunal Municipal de 
Impostos e Taxas. São 
Paulo, 01.02.1963. Pasta 
13. Diretoria Executi-
va – Correspondência. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.
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granjeou bolsas de estudos da Escola Profissional Livre de Arte Moderna. Lá, as associadas (Maria 
Aparecida Venâncio, Odete Santos Moura e Joana Soares Rocha) solicitaram a efetivação de suas 
matrículas no curso de corte e costura.21

Havia uma biblioteca na ACN, de uso “exclusivo dos associados”. Foi instalada no dia 8 de outubro 
de 1956, ocasião na qual ocorreu uma solenidade em homenagem a José do Patrocínio. Para normatizar 
o seu uso, foi criado um regulamento, a partir do qual se estipulava os direitos e deveres dos usuários, 
prazo de empréstimo etc.22 No seu auge, a agremiação ventilou o projeto de criar um curso de “enferma-
gem do lar”,23 de “história do negro”, curso “elementar de sociologia”, de “orientação social e econômica”, 
além de cogitar a instalação, em sua sede, de um “museu de arte popular de caráter didático”.24

A despeito de todas as dificuldades, a ACN procurou viabilizar diversas ações no campo da edu-
cação. Afinal, havia o entendimento de que a formação educacional e cultural era, senão o principal, 
um dos mais importantes mecanismos pelo qual o negro conseguiria conquistar respeitabilidade, re-
conhecimento, oportunidades na vida, além de se qualificar para o mundo do trabalho (PINTO, 1993). 
Recebendo educação, o negro poderia “evoluir”, conhecer sua história, sua cultura, integrar-se à vida 
nacional e, em última instância, fazer valer os seus direitos de cidadão. 

4 O crepúsculo

No início da década de 60, as atividades da ACN começaram a diminuir, perdendo um pouco de seu 
potencial mobilizador.25 Com a instauração da ditadura militar em 1964, o processo de desmobilização se 
acentuou e a crise financeira tornou-se insolúvel. Sem recursos para saudar as várias dívidas, a entidade 
foi obrigada a fechar suas portas em 1967. Quase dois anos depois, um novo grupo de ativistas reabriu as 
portas da ACN num outro endereço: Rua Jaboatão, 548, no bairro da Casa Verde. Assim, a sede social foi 
transferida do centro para um bairro da periferia da cidade de São Paulo. Uma nova diretoria foi eleita, 
tendo como membros: Gilcéria Oliveira (presidente), Ubiratan Antônio Rodrigues, Sérgio Urbano da Silva, 
Cláudio Fernandes, Oswaldo Costa Pinto Filho. Desse novo corpo diretivo, não havia praticamente nin-
guém da fase anterior. Na Casa Verde, desenvolveu-se um trabalho de ação social, recreativa e pedagógica. 
Em correspondência ao pouco mais de duas dezenas de associados, Gilcéria Oliveira informava:

Prezado amigo e colaborador
Queremos que você participe de nossa alegria! Em setembro p.p. [próximo passado], após mais de um ano 
de preparação, fizemos os exames de madureza e conseguimos eliminar duas, três e até quatro matérias. 

20  Relatório das ativi-
dades da Associação 

Cultural do Negro no 
ano de 1965. São Paulo, 

28.01.1966. Pasta 06. Con-
selho Superior – Corres-

pondência. Coleção ACN. 
Acervo da UEIM-UFSCar.

21  Relatório anual das ativi-
dades da Associação Cultural 
do Negro. Pasta 10. Diretoria 
Executiva – Correspondên-

cia. Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.

22  Regulamento da Bi-
blioteca. Pasta 1. Conselho 

Superior – Atas – Atos 
Executivos. Coleção ACN. 
Acervo da UEIM-UFSCar.

23  Em determinado 
documento, constava que 
o “curso de enfermagem” 

estava acontecendo e que 
sua parte técnica ficava a 
cargo de “pessoa de boa 
vontade e conhecedora 
do ramo”; contudo, não 

foram encontradas outras 
evidências que confirmem 
essa informação. Plano de 
trabalho do Departamen-
to de Educação e Cultura 

da Associação Cultural do 
Negro. Pasta 31. Diretoria 
Executiva – Departamen-
tos. Coleção ACN. Acervo 

da UEIM-UFSCar.
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Queremos também que vocês saibam o quanto estamos contentes porque em junho deste ano, depois 
de muita luta, conseguimos dar início ao curso de alfabetização de adultos, aqui, em nossa Associação. 
Queremos ainda contar-lhe que atualmente somos um grupo de trinta e todos nós trabalhamos. Tudo 
isto, temos conseguido porque você nos tem ajudado. De coração, agradecemos sua ajuda. Horário de 
funcionamento: 2ª. a 6ª. – das 20 às 22 horas. Sábados – das 16 às 20 horas.26 

Portanto, nessa nova fase, a ACN mantinha um curso de alfabetização de adultos, diaria-
mente, das 20 às 22 horas, e alguns de seus alunos prestaram os “exames de madureza”. Clóvis 
Moura (1980, p. 158) assinala que a “escola” da agremiação abrigava 30 alunos, com apenas dois 
sendo brancos. Não foram localizadas outras fontes que atestassem essa informação; o certo é 
que, em 1972, o curso de alfabetização de adultos enfrentava uma constelação de dificuldades, 
como, por exemplo, a falta de material didático, o que fazia a coordenação pedir doações às 
editoras e à Secretaria do Bem Estar Social.

Afora o trabalho educacional, a agremiação ensaiou dar continuidade à tradição de se investir 
nas atividades recreativas,27 práticas desportivas e nas comemorações do 13 de Maio, sem, contu-
do, o mesmo ímpeto de outrora. O fato é que, do período de reabertura até a sua extinção, a ACN 
não mais emplacou. Seu quadro de associados ficou bastante reduzido. Mantendo-se precaria-
mente, a Associação não conseguiu promover os eventos que tradicionalmente caracterizaram-na, 
tampouco as manifestações públicas em prol da valorização e integração do negro na sociedade 
brasileira. A partir dos livros-caixas e das correspondências, pode-se atestar os problemas financei-
ros enfrentados pela ACN desde sua reabertura. Em 1975, Gilcéria Oliveira notificou os associados 
da mudança de sede da entidade e os motivos que a levaram a adotar tal medida: “lamentavel-
mente tivemos que entregar nossa sede [...] pela dificuldade financeira que estamos enfrentando e 
também pela falta de colaboração humana”.28 Em julho de 1976, por falta de “elemento humano e 
recursos financeiros”, a ACN encerrou suas atividades. Uma carta de sua presidente aos associados 
sacramentava o final de uma trajetória de resistência e luta:

Vimos pela presente, comunicar-lhe que não havendo mais condições para continuarmos os trabalhos na 
Associação Cultural do Negro – SP, decidimos encerrar suas atividades, em caráter definitivo e irrevogável 
[...]. Lamentavelmente não vamos continuar porque não contamos com elemento humano e nem temos 
recursos financeiros.29

O fechamento em definitivo causou repercussão entre os membros da ACN. Um deles, José 
Mindlin, respondeu a carta de Gilcéria Oliveira para se pronunciar a respeito: “Prezada senhora [...] só 
posso dizer que lamento profundamente que os amigos tenham sido levados a uma tal decisão, pois 
a Associação vinha fazendo um trabalho extremamente útil e meritório”.30

24  Relatório anual das 
atividades da Associação 
Cultural do Negro. São 
Paulo, Pasta 9. Diretoria 
Executiva – Correspon-
dência. Coleção ACN. 
Acervo da UEIM-UFSCar.

25  Em ofício endereçado 
ao Diretor da Divisão de 
Diversões Públicas da 
Prefeitura de São Paulo, 
alegava-se que a ACN 
esteve impossibilitada de 
funcionar durante o ano 
de 1960 em virtude de: “a) 
fechamento da sede social, 
para reforma completa 
em suas instalações; b) 
longo tempo na prestação 
e apuração das contas, 
da diretoria demissioná-
ria; c) fase de eleições, 
para preenchimento dos 
cargos vagos de direção, 
em virtude de renúncia 
coletiva”. Ofício ao Exmo. 
Sr. Dr. Diretor da Divisão 
de Diversões Públicas. São 
Paulo, Pasta 12. Diretoria 
Executiva – Correspon-
dência. Coleção ACN. 
Acervo da UEIM-UFSCar. 

26  Correspondência de 
Gilcéria Oliveira, pela 
Associação Cultural do 
Negro. São Paulo, 10.1971. 
Pasta 15. Diretoria Execu-
tiva – Correspondência. 
Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar. 
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Hodierno, verifica-se um aumento do interesse acadêmico (e popular) pelo tema da resistência ne-
gra no pós-Abolição (CUNHA; GOMES, 2007; DOMINGUES, 2008). Em que pese, todavia, esse aumen-
to de interesse e o emprego de fontes e metodologias diversas, os pesquisadores não têm dado a devida 
atenção à política racial no período da Segunda República. Para não se alongar, basta dizer que não há, 
ainda, nenhuma pesquisa aprofundada sobre a Associação Cultural do Negro. Isto é preocupante, pois, 
durante o período de existência, essa agremiação realizou um pungente trabalho de mobilização e valo-
rização dos negros, procurando conscientizá-los de sua história, de seus “costumes em comum”, de seus 
ícones, de sua identidade e de seus direitos de cidadão. Do ponto de vista estratégico, sua prioridade foi 
atuar no terreno educativo-cultural e lúdico, promovendo palestras, cursos de formação, apresentações 
teatrais e musicais, recitais de poesia, festivais, bailes, competições desportivas, publicando livros e um 
jornal. Acreditava-se que o negro venceria na vida à medida que conseguisse elevar seu nível cultural. 

Pelo discurso do movimento negro, a educação era concebida como um dos instrumentos mais 
eficazes de superação das condições de vida adversa da população afro-brasileira. Essa concepção, 
que animava o projeto de vida de muitos negros, não se diferenciava da adotada pela população 
branca e, nesse sentido, ambos os segmentos estavam entrelaçados na mesma teia discursiva, segun-
do a qual a escola significava a solução mágica para todos os males. Aliás, essa mística perpassava não 
apenas o universo das pessoas comuns, como envolvia políticos, jornalistas, intelectuais e o próprio 
Estado (PEREIRA, 1982, p. 1292). Entre os “aceneanos”, esta mística era atualizada cotidianamente, 
por meio da esperança e de uma convicção: a esperança de que a educação fosse capaz de distingui-
-los culturalmente, elevando-os à “boa sociedade” (ELIAS, 2001); de lhes abrir as portas no mercado 
de trabalho, garantindo-lhes a ascensão social; de lhes permitir aprender a história, os valores e a 
cultura de seu povo, podendo, a partir desse aprendizado, reivindicar direitos e ampliar o estatuto da 
cidadania. Já a convicção era de que, para os “aceneanos”, outros caminhos, que não o da educação, 
eram mais difíceis de serem palmilhados.

A Coleção Associação Cultural do Negro (SP) é formada por 4.280 documentos de diversos tipos 
e que só agora está sendo explorada por meio de uma pesquisa. Dada à riqueza dessa documentação, 
espera-se que num futuro próximo novas questões venham a lume para compor um quadro mais 
completo acerca da trajetória de uma importante entidade negra. Na conjuntura atual, em que se 
discute tanto a história, a cultura e os direitos dos afro-brasileiros no domínio educacional, por meio 
da Lei 10.639/2003, de projetos pedagógicos pautados na diversidade racial, de ações afirmativas, de 
cotas, faz-se necessário lembrar que essa luta é antiga e a Associação Cultural do Negro nela merece 
um papel de destaque.

27  Em ofício dirigido ao 
Delegado da 13ª. Circuns-

crição Policial, Gilcéria 
Oliveira comunicava-o da 
realização de uma “tarde 

dançante” na sede da 
agremiação. Comunicado 

de Gilcéria Oliveira, pela 
Associação Cultural do 

Negro, ao Ilmo Sr. Dr. 
Delegado de Polícia da 

13ª. Circunscrição Policial. 
São Paulo, 05.11.1970. 

Pasta 15. Diretoria Execu-
tiva – Correspondência. 

Coleção ACN. Acervo da 
UEIM-UFSCar.

28  A nova sede foi 
instalada na Rua Senador 

Feijó, 176 – conj. 324. 
Comunicado de Gilcéria 

Oliveira aos associados da 
Associação Cultural do 

Negro. São Paulo, 02.1975. 
Pasta 15. Diretoria Execu-

tiva – Correspondência. 
Coleção ACN. Acervo da 

UEIM-UFSCar. 
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Anexo A 
Plano de trabalho do Departamento de Educação e 
Cultura da Associação Cultural do Negro

Como deve ser do conhecimento geral, uma das inúmeras razões que fundamenta a exis-
tência da Associação Cultural do Negro é a preocupação que visa à completa integração da 
coletividade negra na sociedade. Para tanto, a apresentação deste programa mínimo, que deve 
se estender por um prazo bastante longo, procurará os meios que possibilitem o aprimoramento 
cultural, moral e social do homem de cor, de modo a lhe despertar o gosto para as coisas ele-
vadas, estimulando seus valores inatos que, uma vez desenvolvidos, dentro dos moldes de uma 
orientação racional, farão de nossa gente criaturas benquistas, respeitáveis por todos os seus 
dotes, destarte, tornando-as, pela extensão de seus conhecimentos, pela perfeição e consciência 
com que os emprega a serviço do interesse geral, uma peça, por assim dizer, imprescindível e de 
real importância ao concerto da atividade humana.

Neste sentido, está muito bem justificada a criação dos diversos departamentos, que, dentro de 
suas funções específicas, buscarão o aperfeiçoamento de seus diversos serviços, que, sem dúvida, serão 
os responsáveis pelo contato permanente que manteremos com o elemento de cor, objetivando a sua 
completa e imediata humanização.

Sendo o Departamento de Educação e Cultura, por suas características naturais, um dos setores de 
maior importância e que muito concorrerá para que atinjamos àquelas finalidades, julgamos necessário 
e indispensável a elaboração de um plano de trabalho de longo alcance, com o qual pudéssemos contar, 
para que se colha os melhores resultados em nome da reputação de nossa Associação.

Assim considerando, queríamos apresentar ao julgamento autorizado deste egrégio Conselho Su-
perior, a planificação dos nossos intentos, augurando contar com o apoio e colaboração, não só desta 
casa, mas também de quantos conosco vêm trabalhando nesta árdua tarefa em favor do rápido ergui-
mento moral, intelectual e social do negro de São Paulo, quiçá, do Brasil.

Passemos, pois, à enumeração dos diversos serviços deste departamento e que deve constar dos 
seguintes: Escola, Biblioteca, Discoteca, Conferências e Debates, Reuniões Lítero-Musicais, Teatro e Cor-
pos Musicais, Literatura e Concursos Literários, Jornais e Revistas, Exposição e Amostra de Produções 
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Artísticas, Visitas e Excursões de cunho Cultural, Intercâmbio Nacional e Internacional de Cultura, Cen-
tro de Estudos e Pesquisas etc.

Em seguida passemos a comentar a importância de cada um destes serviços e como devem 
ser orientados.

Escola 
Não há dúvida alguma de que a escola constitui o ponto de partida do desenvolvimento progres-

sivo de uma coletividade humana. É, portanto, nosso objetivo desenvolvê-la, não só dentro de nossa 
orientação, mas também de nossas possibilidades, nesta Associação, através dos seguintes cursos:

PRIMÁRIO – Esse curso funcionaria em horários convenientes, de acordo com os nossos re-
cursos. O desenvolvimento do programa ficaria confiado a um grupo de pessoas especializadas no 
assunto e interessadas em orientá-lo o mais eficientemente possível, enquadrando-o nos moldes de 
trabalho desta Associação.

Faria parte ainda do curso, serviço de alfabetização de adultos, bem como Curso Prático de Co-
mércio, Português e Redação Prática, Datilografia e Taquigrafia, Inglês (aulas práticas de conversação e 
redação), Francês, Espanhol etc. Contabilidade, Aritmética Comercial, Redação Comercial etc.

Neste plano escolar poderiam ser desenvolvidas outras modalidades de curso de aplicação imediata.

Biblioteca
É de nosso plano, outrossim, criar, desenvolver e estimular o gosto pelas boas leituras, sem que isso 

fique dispendioso ao associado. Por conseguinte, ocorreu-nos a idéia da criação de uma biblioteca rica 
em obras de autores nacionais e estrangeiros. A parte técnica ficaria a cargo de pessoa de boa vontade 
e conhecedora do ramo, a exemplo do que vem acontecendo com o curso de enfermagem (com refe-
rência à biblioteca, folgamos em observar que já se encontra em franca atividade).

Discoteca
A música é também matéria eminentemente cultural e, como tal, não poderia ficar de lado neste 

nosso programa de desenvolvimento cultural. Assim sendo, incluímo-la aqui, e, dentre as diversas ma-
neiras como poderá ser difundida, ressaltamos a criação de uma discoteca farta em músicas seleciona-
das, de procedência nacional e estrangeira, tanto clássica[s] como folclóricas. 



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

133

Conferências e debates
O mais freqüentemente possível deveremos fazer realizar em nossa sede ou em dependências pú-

blicas, conferências e debates de cunho eminentemente cultural e patriótico, para os quais, além de 
conferencistas de nosso quadro associativo, convidaríamos pessoas de renome e de outras associações 
ou entidades culturais.

Julgamos oportuno sugerir que estas conferências e debates se efetuem em dias alusivos às datas 
nacionais e internacionais (o dia do Trabalho), bem como nas em que se comemoram o natalício ou 
morte dos grandes vultos de nossa história.

Reuniões lítero-musicais
É de nosso propósito realizar dominicalmente reuniões lítero-musicais, cujo objetivo precípuo será 

o de aproximação das famílias negras. O programa constaria de números musicais a cargo de instrumen-
tistas, possivelmente associados, declamadores de ambos os sexos, também de preferência do quadro 
associativo, apresentações de peças literárias, tais como crônicas, poesias, contos literários, sketches etc. 

Ressaltamos aqui o quanto essas reuniões domingueiras poderão ser úteis ao desenvolvimento 
artístico das crianças, pois a elas também daremos oportunidade de apresentar seus dotes artísticos. 

Teatro e coro orfeônico
Felizmente acreditamos ser um dos setores de nossa atividade cultural mais bem desenvolvido e 

em franca ascensão e funcionamento; apenas gostaríamos se houvesse uma aproximação mais íntima, 
fraternalmente mais estreita entre a direção da Associação e a diretoria do Teatro Experimental do Ne-
gro, muito embora (que se diga a bem da verdade) tenha havido uma grande colaboração, por assim 
dizer, recíproca, entre estes dois órgãos. Cremos que, com o amadurecimento de nossa Associação Cul-
tural do Negro, isto se torne possível a fim de que estas duas forças, ainda um tanto quanto inseguras de 
sua própria sobrevivência, venham a conjugar sua luta num campo comum e para os mesmos objetivos, 
para os quais, todos nós vimos peleando.

Sugerimos ainda dentro deste serviço, a criação de um coro musical tanto para adultos como para 
crianças, banda de música, senão sinfônica, pelos menos de estilo militar, conjuntos folclóricos para 
interpretação de músicas populares.
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Estas atividades muito viriam [a] contribuir para que a nossa já vitoriosa Associação viesse a se 
completar dentro deste ingente e vasto campo em atendimento às coisas de ordem espiritual.

Literatura e concursos literários
Neste particular visamos o aprimoramento e o estímulo que, por si só, este serviço iria despertar 

nas pessoas que tenham pendor para produzir peças literárias, proporcionando-lhes ocasião de se reve-
larem, concorrendo a prêmios, talvez modestos pelo seu valor extrínseco, mas intrinsecamente repre-
sentariam o nosso anseio de revelar os valores inatos de nossos associados. Ainda caberia bem neste 
serviço o incentivo às pessoas que possuam veia poética, no sentido de que criem paródias e cantos 
alusivos à nossa história e à luta que ora vimos empreendendo.

Jornal e revista
O grande número de jornais negros que têm surgido ao longo de toda a história do homem de 

cor, como elemento livre, demonstra seu anseio de possuir um órgão de imprensa, através do qual 
lhe seja possível exteriorizar seu pensamento e seus pendores literários. Podemos quase afirmar que 
tem existido em São Paulo, tantos jornais quantos grêmios de cunho cultural que se tem fundado. Por 
conseguinte, não é fora de propósito o nosso objetivo de criar um jornal (ou quiçá uma revista), nesta 
entidade. Mesmo porque tal órgão seria de capital importância como coadjuvador das atividades em 
todos os setores da Associação Cultural do Negro [...].

Exposição e amostra de produções artísticas
Ainda, como estímulo aos dons artísticos inatos dos nossos associados, organizaríamos exposições 

ou amostra de trabalhos de arte, em nossa sede social ou em logradouros públicos, de acordo com a 
ocasião. Os trabalhos poderão compreender: pintura, escultura, cerâmica etc. 

Visitas e excursões de cunho cultural
É também de nosso propósito sugerir a organização de uma comissão permanente de intelectuais, 

se possível, integrantes do nosso quadro de sócios, para encabeçarem iniciativas no sentido de efetuar 
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visitas a museus, exposições de arte e a pessoas representativas de nosso mundo cultural, assim como 
proporcionar visitas de representantes de instituições culturais e artísticas à nossa sede.

Intercâmbio nacional e internacional de cultura
É de alta valia para que o Departamento de Educação e Cultura preencha a sua finalidade, a 

formação de uma comissão de pessoas versadas em idiomas estrangeiros, além do pleno domínio 
do vernáculo português, para manterem contatos através de correspondências, com elementos e 
com entidades culturais, quer nacionais ou estrangeiras, bem como escritores, cientistas, centros 
de pesquisas sociais, jornais, revistas etc. Naturalmente os resultados desses trabalhos seriam di-
fundidos largamente em nossa imprensa para benefício de todos os associados e pessoas que por 
isso venha[m] a se interessar. 

Centro de estudos e pesquisas
O campo cultural brasileiro está eivado de valiosa cooperação do elemento de cor. Encontramo-la 

na história pátria, na geografia, na sociologia, na psicologia do povo brasileiro, na lingüística, na música, 
no folclore nacional, na arte culinária, na vestimenta, enfim na própria alma da gente do Brasil. Entre-
tanto, poucos são os que disso têm conhecimento, e os que têm, não é o elemento negro. Achamos 
assim de nossa inteira obrigação, criar um centro de estudos e de pesquisas para despertar e difundir 
esses valores senão desconhecidos, esquecidos.

Lembramos aqui uma feliz e corajosa observação do eminente escritor, Afonso Smith, em seu 
aplaudido e popular romance, “A Marcha”, em que ele diz que a história do negro do Brasil está muito 
mal contada e o será sempre, enquanto ele próprio não a contar.

Encerramos esse nosso plano de trabalho, que bem retrata os bons olhos com que vemos 
o esforço até então desenvolvido pela direção da Associação Cultural do Negro, aguardando 
apenas o acomodamento e a estabilização de nossa vida social e econômica, para que num dia 
não distante possamos ingressar de coração e espírito a fim de que, com a modesta parcela de 
nosso trabalho, venhamos também [a] ombrear com aqueles que já vêm dando o melhor de suas 
contribuições a esta obra; queremos ainda nesta oportunidade, deixar aqui uma mensagem de 
louvor e confiança por tudo quanto tem sido feito por esta Associação, e pela culminância a que 
lograram conduzi-la.
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Antes porém de encerrar estas considerações queremos encarecer a importância e a necessidade 
inadiável que temos de conseguir de uma forma prática e imediata uma sede adequada à comodidade 
não só dos associados, como também dos diversos serviços que ora acabamos de apresentar. Com o 
perigo eminente de virmos a ser asfixiados por este crescimento espantoso, mui próprio de nossa cida-
de, reputamos esta providência como uma questão urgente; gostaríamos mesmo de lançar um apelo 
a todos quantos conosco vêm trabalhando, no sentido de envidarmos todos os nossos esforços, quiçá, 
sacrifícios, para solucionarmos satisfatoriamente este problema, visto que, aqui, já não é mais possível 
fazê-lo, em virtude do vulto que vem tomando o nosso movimento.

Comissão: Aristides Barbosa, Benedito de Souza, Argimiro de Lima, Eduardo F. Oliveira.31

31  Plano de trabalho 
do Departamento de 

Educação e Cultura da 
Associação Cultural do 

Negro. Pasta 31, Diretoria 
Executiva – Departamen-
tos. Coleção ACN. Acervo 

da UEIM-UFSCar.
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A cultura africana e afro-brasileira na 
literatura de Joel Rufino dos Santos, 
Júlio Emílio Braz e Rogério Andrade 
Barbosa: interações possíveis

Eliane Santana Dias Debus1

Resumo: Este texto tem como foco de análise os títulos de literatura infantil de Rogério Andrade 
Barbosa, Joel Rufino dos Santos e Júlio Emílio Braz, autores que (re)contam narrativas da literatura oral 
africana e afro-brasileiras, com a tentativa de destacar as contribuições que os títulos desses autores ofe-
recem à formação literária do leitor, tanto pelos aspectos estéticos quanto pelos culturais. Ao apresentar 
às crianças brasileiras histórias de diferentes povos, neste caso a tradição oral africana e dos nossos negros, 
entende-se que haverá melhor compreensão da diversidade e pluralidade cultural que nos cerca.

Palavras-chave: Literatura infantil e juvenil. Diversidade. Literatura oral africana e afro-brasileira.

Introdução: onde se apresentam as tintas da tela textual.

Em documento produzido no início da década de 90, a pesquisadora Nadia Glotlib (apud 
HOLLANDA, 1994) avaliava os principais grupos emergentes nos estudos teóricos na área de Letras: a 
literatura feita por mulheres, a literatura africana, a literatura popular (oral e de cordel) e a literatura 
infanto-juvenil. A partir desses dados, Heloísa Buarque de Hollanda (1994) aponta os traços comuns 
dessas narrativas e sua emergência como resultado de novos paradigmas:

São aquelas que até pouco tempo foram identificadas como áreas marginais, não consideradas, ou quase não 
consideradas, legítimas pela historiografia canônica e cujos produtos foram tradicionalmente definidos como 
gêneros “menores” na medida em que se apoiavam em literaturas orais, correspondência, narrativas populares, 
cuja “qualidade” era sistematicamente posta em questão pela crítica literária. (HOLLANDA, 1994, p. 453).

1  Professora Doutora 
do Programa de 
Pós-Graduação em 
Ciências da Linguagem 
da Universidade do 
Sul de Santa Catarina 
(UNISUL), em Tubarão, 
Santa Catarina. E-mail: 
elianedebus@hotmail.com
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Regras quase que implícitas nos trabalhos de caráter teórico sobre a literatura de recepção infantil 
eram/são a justificativa do estudo e os méritos do gênero, como se fosse necessário marcar terreno e 
deixar claro que este era/é um discurso válido para os estudos literários. Quer dizer: a literatura infantil 
não é um gênero menor e necessita ser visitada! Este questionamento sobre a validade de um discurso 
afirmativo também foi discutido em plenária em alguns eventos recentes, como: Congresso Internacio-
nal de Leitura e Literatura Infantil e Juvenil, realizado na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande 
do Sul (PUCRS) de 11 a 13 de junho de 2008; V Encontro de Literatura Infantil e Juvenil, realizado na 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) de 8 a 10 de junho de 2008; 4º Seminário de Literatura 
Infantil e Juvenil de Santa Catarina, realizado na Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL/SC) de 
15 a 17 de setembro de 2009.

Ao trazer para análise os títulos de Joel Rufino dos Santos (Gosto de África: histórias de lá e da-
qui, 2005); Júlio Emílio Braz (Lendas Negras, 2001; Sikulume e outros contos africanos, 2005) e Rogério 
Andrade Barbosa (Contos ao redor da fogueira, 1990), em que a especificidade do gênero, juntamente 
com a tematização das narrativas (cultura africana e afro-brasileira) e a oralidade que emergem delas, 
adentramos num terreno em que o diálogo com os discursos emergentes se anuncia de forma evidente, 
já que as literaturas infantil, africana e popular se entrelaçam e ganham espaço num único discurso, sem 
se fechar num discurso único. 

As mudanças gradativas nos estudos literários são resultados de novos paradigmas construídos 
socialmente. Refletir sobre um produto cultural destinado à infância é exigir qualidade no que é produ-
zido, é validar o papel estético da palavra e a sua contribuição para uma sensibilidade leitora. No que 
diz respeito à representação da cultura africana, e aqui no caso específico dos (re)contos africanos pelas 
mãos desses escritores, as exigências legais e a procura mercadológica reacendem a sua existência. 

1  As leis, as diretrizes curriculares e 
o mercado editorial: uma pincelada

As políticas afirmativas, entre elas a Lei nº 10.639 (BRASIL, 2003) sancionada pelo Presidente da 
República Luiz Inácio Lula da Silva em maio de 2003, que instituiu a obrigatoriedade do ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no currículo escolar do ensino fundamental e médio, bem 
como as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino 
de História e Cultura Afro-Brasileira (BRASIL, 2004a), inserem a literatura, juntamente com o ensino de 
História e Artes, como protagonistas dessa temática no currículo escolar. 
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A presença de personagens negras ou elementos da cultura africana e afro-brasileira em narrativas 
de recepção infantil e juvenil anteriores à década de 70 quase que inexiste, quando tal fato acontece 
tem as marcas da submissão, serviçalismo, ou do apiedamento (lembremos a triste figura do menino 
André, na lenda do Negrinho do Pastoreiro). 

O texto literário partilha com os leitores - independente da idade destes - valores de natureza social, 
cultural, histórica e/ou ideológica por ser ele uma realização da cultura e estar integrado num processo 
comunicativo. Porém, pelo potencial ficcional “esses valores são dados a ler de forma não explícita, através 
do jogo de negociação de sentidos estabelecido no diálogo leitor/texto”. (AZEVEDO, 2006, p. 19). 

Atualmente, estudos significativos vêm sendo produzidos por pesquisadores de diversos campos 
do conhecimento, em especial de Letras e Educação, na tentativa de (re)significar o olhar para as narra-
tivas que tematizam a questão étnico-racial. Entre esses trabalhos, pode-se destacar o artigo de cunho 
historiográfico de Maria Cristina Soares de Gouvêa (2000), que analisa as representações sociais sobre 
o negro na literatura de recepção infantil no Brasil, nas três primeiras décadas do século XX. Travestida 
em uma suposta integração racial, essa produção é marcada por uma visão etnocêntrica, na qual as 
personagens são identificadas pelo desejo de embranquecimento. Neste circuito, os estudos de Andréia 
Sousa (2003; 2005) focalizam os títulos produzidos a partir da metade da década de 80, já com marcas 
afirmativas de uma identidade negra. Outrossim, a pesquisa de Maria Anória de Oliveira (2001) debru-
ça-se sobre o estudo das personagens negras na literatura infanto-juvenil brasileira em obras publicadas 
entre 1979 e 1989, e nos títulos por ela analisados é possível observar três tendências predominantes: 1) 
a denúncia da pobreza; 2) a denúncia do preconceito racial; e 3) o enaltecimento da beleza “marrom” 
e “pretinha” dos protagonistas, segundo a estudiosa, “com vista à disseminação do mito da democracia 
racial” (OLIVEIRA, 2001). Tal estudo ainda possibilita levantar um entrelaçamento entre as narrativas, 
segundo a representação de suas personagens: 

[...] os personagens negros são: 1) em grande maioria, associados à pobreza, quando não à miserabilidade huma-
na; 2) desamparados, sem família, por conta da carência do pai e/ou da mãe; 3) tutelados pelo branco bom; 4) 
tecidos de maneira inferiorizada e sujeitos à violência verbal e/ou física; 5) enaltecidos pelos atributos físicos e/
ou intelectuais, de modo a sugerir a democracia racial. Estas categorias analíticas subdividem-se em outros itens, 
tendo em vista a semelhança entre as ações e reações praticadas pelos personagens. (OLIVEIRA, 2001, p. 85).

Teríamos, no Brasil, uma produção literária de recepção infantil contemporânea que contribua 
para a noção de pertencimento das crianças negras? 

Para responder a essa questão, mapeamos, em pesquisas anteriores2, a produção literária con-
temporânea a partir de sete catálogos editoriais (Ática, Companhia das Letrinhas, DCL, FTD, Paulinas, 
Salamandra e Scipione), referentes aos anos de 2005/2006, verificando-se que a representação de perso-
nagens negras na literatura infantil, mesmo tendo ganhado, nos últimos anos, mais espaço nas editoras, 
ainda ocupa um lugar muito pequeno. Do total de 1.785 títulos levantados, 79 trazem personagens 

2  As pesquisas A 
representação do negro 
na literatura brasileira 
para crianças e jovens: 
negação ou construção de 
uma identidade? (2006) 
e As histórias de lá para 
leitores daqui: os (re)contos 
africanos para crianças 
pelas mãos de escritores 
brasileiros (2007) foram 
realizadas através do Pro-
grama Unisul de Incentivo 
à Pesquisa (PUIP).
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negras, e, das editoras levantadas, as que mais têm se dedicado à temática são a DCL e a Paulinas. Os 
escritores Rogério Andrade Barbosa, Joel Rufino dos Santos, Júlio Emílio Brás e as escritoras Georgina 
Martins e Heloisa Prieto são os que têm mais títulos dedicados ao tema, por isso a opção pelas narrati-
vas dos três escritores aqui apresentados.

Poderíamos, num primeiro momento, acreditar que o aumento de narrativas que apresentam per-
sonagens negras fosse uma estratégia política de dominação, concedida pela cultura dominante e a ela 
atrelada, por isso negá-la deveria ser uma prerrogativa. No entanto, esse eco das “vozes das margens”, 
nesse caso específico na literatura para crianças, é resultado do que Stuart Hall (2003, p. 320) nomeia 
“de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de novas identidades 
e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural”. Desse modo, caberia a nós pesqui-
sadores estudarmos essa emergência e não abandoná-la.

2  Gosto de África: histórias de lá 
e daqui, de Joel Rufino dos Santos

Um outro fator de influência foi minha avó, analfabeta, mas que era como a Vó Totonha, de José Lins do 
Rego. Vocês conhecem a personagem, que ia de fazenda em fazenda, contando histórias pros meninos? Ela 
era da casta dos contadores de histórias. Isso vem da África, da África ocidental. Minha avó era uma Griot, 
contava histórias, muitas histórias. 

Joel Rufino dos Santos

Joel Rufino dos Santos nasce em 1941 na cidade do Rio de Janeiro, e inicia seu exercício de es-
crita para crianças e jovens nas páginas da revista Recreio, na década de 70. Professor e pesquisador 
das raízes históricas brasileiras, apresenta de forma constante, na sua produção literária, a temática 
dos povos excluídos. A representação indígena, por exemplo, está presente em O curumim que vi-
rou gigante (1980) e Ipurupirara (1986b). Dos muitos de seus títulos que trazem a temática negra, 
podemos citar Dudu, Calunga (1986a), O presente de Osanha (2003) e Gosto de África: histórias de 
lá e daqui (2005), em que o respeito à religião africana, aos usos e aos costumes africanos como o 
vocabulário, a vestimenta, a alimentação e a medicina natural são referências centrais, bem como a 
característica afro-brasileira de nosso povo.

O livro Gosto de África: histórias de lá e daqui, publicado pela primeira vez em formato de livro em 
1998, é composto de 7 contos, sendo que três situam-se no continente africano, narrando mitos, lendas 
e tradições negras de lá, e quatro situam-se em terras brasileiras, trazendo, além de casos populares 
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daqui, a representação de personagens da História do Brasil esquecidos pela história oficial, como Luísa 
Mahin e seu filho Luís Gama. 

Vejamos as três narrativas “de lá”.

“As pérolas de Cadija” (SANTOS, 2005) narra a história de uma menina do Senegal, negra e mulçu-
mana, que, com a perda da mãe, é criada por uma madrasta. Como nas narrativas populares, de onde 
beberam os narradores dos contos de fadas, a madrasta exige da enteada todos os tipos de sacrifícios 
carregados de maldade. Ao cumprir a tarefa absurda de caminhar cinco dias e cinco noites, por cami-
nhos tortuosos, até a cidade de Dakar para lavar com a água salgada do mar uma colher, tendo às costas 
o seu irmão caçula, a menina se depara com as mais ardilosas armadilhas de criaturas como o Quibungo 
e o Abutre mortal, conhecido como Arranca-Corações.

Para cumprir sua empreitada a menina é auxiliada por um mendigo, que, ao receber atenção e au-
xílio da menina, profetiza: “Espere anoitecer. Só lave a colher quando aparecer a lua. Você vai ver” (SAN-
TOS, 2005, p. 6). Superar os obstáculos e ser premiada é a paga de Cadija que, ao chegar ao mar e inserir 
a colher na água, recolhe pérolas e mais pérolas com as quais encheu sua canga. Estava rica a menina. 

A visão maniqueísta das narrativas feéricas desponta no texto: o bem é premiado, a maldade é cas-
tigada. A madrasta, perseguindo o mesmo destino de riqueza, percorre o caminho de Cadija em busca 
das pérolas, mas não retorna. Em casa, a irmã postiça de Cadija encontra, dentro do Cuscuz, o coração, 
ainda batendo, de sua mãe.

A narrativa de “A sagrada família” é situada no Egito (Rio Nilo), há dez mil anos e apresenta a 
história de Osíris, “um deus que tinha o corpo de homem” e tinha como esposa Ísis (SANTOS, 2005). 
Acreditando que os egípcios já tinham realizado todas as proezas, ele deixou o comando do reino sob 
o encargo de Ísis e foi civilizar outras terras. 

A temporalidade da narrativa mítica é descrita pela passagem de um tempo que não transforma 
e/ou envelhece os deuses, “centenas de anos se passaram sem nenhum envelhecer” (SANTOS, 2005), 
quando se tem notícias do retorno de Osíris, que, numa emboscada, é preso em um ataúde e jogado 
no rio, para, no entanto, o maravilhoso ser anunciado quando Ísis sonha que seu companheiro está 
enterrado sob uma árvore:

Ísis passara a infância na Núbia, centro da África. Segundo a tradição, após o dilúvio, Noé teve um filho negro 
de nome Cam. Cam se mudou para a África e teve dois filhos: Misr, que deu origem aos egípcios, e Caxe, que 
deu origem aos núbios (núbios ou cuxitas são a mesma coisa). Pois bem: Na Núbia, Ísis aprendera como se 
penteiam as rainhas e como se ressuscitam os mortos. Para se aproximar da tamargueira, sob a qual Osíris 
estava enterrado, ela se transformou num gavião. (SANTOS, 2005, p. 19).

O conto “O leão do Mali” traz a história de Sundiata Mari Djata (filho de Sogolon e Naré Maghan), 
o qual, mesmo sem ter andado até os sete anos de idade, cumpre a tradição de ser rei dos mandingas ao 
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cumprir a profecia: dobrara “a vara cumprida e muito antiga de ferro” que virou arco (SANTOS, 2005). 
Com ela Sundiata fez a guerra contra os inimigos dos mandingas e fundou o Mali. Nasce daí a lenda do 
Leão do Mali, como ficou conhecido Sundiata.

Os contos são escritos em linguagem concisa e clara, sem rebuscamento das palavras, lidas a galo-
pe. Nas três narrativas o elemento mágico da metamorfose marca presença. 

3  Os (re)contos africanos nos livros
Lendas Negras (2001) e Sikulume e outros
contos africanos (2005), de Júlio Emílio Braz

Sempre me ressenti como afro-descendente da inexistência de livros que falassem sobre a África ou que 
contassem suas histórias. Sem procurar muito, até hoje é bem mais fácil encontrar livros com lendas euro-
peias, vikings, russas, japonesas.

Júlio Emílio Braz

Nascido em Minas Gerais, Júlio Emílio Braz (1959) muda-se ainda criança, aos cinco anos de idade, 
para o Rio de Janeiro. Aos 21 anos assume o ofício de escritor, produzindo roteiros de histórias em qua-
drinhos e, mais tarde, livros de bolso do gênero western (412 títulos no total, utilizando 39 pseudônimos 
diferentes). Sua produção para o público juvenil tem início em 1988, com o livro Saguairu, que focaliza 
o embate entre um índio e um lobo-guará. Seus títulos, em sua maioria, direcionam-se ao público ado-
lescente e a temática étnico-racial aparece em um número expressivo deles. 

Negro, o escritor diz ter se reconhecido como tal somente aos vinte e poucos anos de idade, “meus 
sentimentos em relação a minha cor ou a minha etnia eram simplesmente embranquecidos” (BRAZ, 
1997). No prefácio de Pretinha, eu? (1997), o escritor declara não ser este um livro autobiográfico, mas 
que, certamente, tem um pouco da sua cara.

Lendas Negras (2001) e Sikulume e outros contos africanos (2005) apresentam estruturas próximas: 
reunião de contos que relatam histórias de diferentes povos africanos, apresentando a multiplicidade 
cultural desse continente plural. 

Lendas Negras é composto de oito contos que têm sua origem nas narrativas populares de diferen-
tes países da África (Botsuana, Angola, Mali, Tanzânia, África do Sul, Nigéria e Quênia). As informações 
sobre a origem de cada conto e a sua amplitude no universo oral africano são apresentadas num para-
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texto ao final do livro. Já Sikulume..., composto de sete narrativas, diferentemente de Lendas..., não nos 
localiza territorialmente, mas permite que a cada leitura perceba-se um espaço diferenciado, embora 
marcado pela atemporalidade do “Era uma vez”, “Há muitos e muitos tempos” etc. 

A oralidade é a marca dessas narrativas construídas e perpetuadas por gerações e gerações de narradores.

A seguir apresenta-se uma síntese para o reconhecimento do que elas têm em comum.

Em ambos os livros a construção narrativa se dá em forma de lendas (do latim legenda, 
legere – “ler”), narrativas de caráter marcadamente oral que vão sendo transmitidas de boca 
em boca, perdendo fios aqui, ganhando outros ali, e, por meio de encontros geracionais, vão ga-
nhando vida sempre renovada. Ao transportar estas narrativas do mundo oral para o mundo da 
escrita, Júlio Emílio Braz exercita seu ofício de escritor, o mais próximo do narrador tradicional, 
no caso o griot - o contador de histórias da tradição oral africana, aquele que tem guardada na 
memória a memória da sua gente.

A explicação fictícia e sobrenatural para acontecimentos verdadeiros, inexplicáveis cientificamen-
te, envolve esses relatos de cunho fantástico, em que o inventivo prepondera. No entanto, esse fantásti-
co não tem caráter de puro entretenimento, é acompanhado da finalidade de educar, ditando regras de 
convivência no universo social. Walter Benjamin (1994, p. 200) destaca a dimensão utilitária e o caráter 
de aconselhamento da verdadeira narrativa, conselho este que “tecido na substância viva da existência 
tem um nome: sabedoria”.

Na lenda “Quem perde o corpo é a língua”, por exemplo, um caçador conta vantagens a seu povo 
por falar com a morte, uma caveira que reiteradamente e cheia de mistérios afirma “quem perde o cor-
po é a língua” (BRAZ, 2001). Realmente, a língua leva o caçador à morte, pois este se dá mal por contar 
vantagem de sua ligação e poder comunicativo com a inusitada amiga.

O castigo e a punição despontam como características dessa narrativa. E a morte, por sua vez, 
travestida na imagem da caveira não assusta, é algo natural - esse conto oral também foi recolhido por 
Lourenço do Rosário, em Contos africanos (2001).

A metamorfose, componente frequente nas narrativas de recepção infantil – sapos que viram 
príncipes, ratos que ao toque de uma varinha de condão ganham ares de cocheiros, príncipes que en-
feitiçados tornam-se pássaros -, se faz presente nas narrativas lidas. Em “Tsui’goab ou a batalha contra 
a morte”, temos as aventuras de um aldeão do povo Kói, deserto do sul da África, que ao lutar contra a 
Gaunab (a morte), vence, mas perde vida, tornando-se Tsui’goab, um deus da chuva que vem acalentar 
a sede e a fome do seu povo, depois de uma eterna seca. Ou o homem-leão que protege uma aldeia dos 
seus próprios ataques. A morte pode ser punição, mas também redenção. Ela não é encarada como algo 
temeroso, assustador, mas algo natural (BRAZ, 2001).
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Em três contos de Sikulume (2005), o canibalismo é matéria-prima para a narrativa: o grande chefe 
dos animais que devora tudo e todos, ou a mãe canibal que sacia a fome, devorando seus filhos, junta-
mente com todo o povo da aldeia. Em ambos, as personagens têm a barriga estripada e fantasticamente 
todos aqueles que eram alimentos saem são e salvos.

4  Os (re)contos africanos de Rogério 
Andrade Barbosa, palheta multicor

Raro é o sonho que começa e acaba na mesma noite. A verdade não está num só, mas em muitos sonhos.
Provérbio africano

O escritor carioca Rogério Andrade Barbosa, ao retornar na década de 80 da Guiné-Bissau, onde 
ficou por dois anos como professor voluntário da Organização das Nações Unidas (ONU), traz, na ba-
gagem, diversos contos africanos que consegue recontar sem perder o fio imemorial da oralidade que 
enreda essas narrativas. O respeito à ancestralidade e o valor dos griots, contadores de histórias, estão 
presentes em sua produção literária de forma singular.

Assim, esse professor, escritor e contador de histórias tem sua trajetória de escrita para crianças e 
jovens umbilicalmente vinculada aos (re)contos africanos quando publica, na década de 80, pela edito-
ra Melhoramentos, Bichos da África, lendas e fábulas, uma coleção de quatro livros, totalizando 11 nar-
rativas, com o objetivo de dar visibilidade à literatura oral africana e, de lá para cá, muitos outros títulos 
e temáticas surgem, sem o autor, no entanto, abandonar o tema da cultura africana e afro-brasileira.

Contos ao redor da fogueira (BARBOSA, 1990) é composto de duas narrativas – “Kumbu, o menino 
da Floresta Sagrada” e “Buanga, a noiva da chuva” –, nas quais estão presentes crenças, tradições e tabus de 
povos africanos. Ao contrário dos livros posteriores do escritor, estes não mapeiam a região de origem da 
história. A primeira narrativa traz o relato de um tabu, em alguns povos africanos, em torno do nascimen-
to de gêmeos, o que, diferentemente de outras culturas, é visto com mau presságio e, por isso, as crianças 
são abandonadas na floresta. Kumbu, um dos gêmeos, supera seu triste destino do abandono na floresta: 
ele ganha o colo de Koya e poderes mágicos, passa por infortúnios e, com maestria, dribla a morte tam-
bém na juventude. Já a segunda narrativa é baseada numa tradição que teve seu último registro na África 
Oriental em 1923 e consiste na seleção de jovens virgens para servirem de sacerdotisas para os deuses da 
chuva. Escolhida para ser a mulher do espírito da chuva, Buanga é afastada dos seus na infância e vive em 
reclusão, mas é raptada de seu destino por Demba, seu amigo de infância, agora um belo jovem.
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O livro Duula, a mulher canibal – um conto africano recria o relato mítico da tradição oral africana, 
em especial do povo somali, que tem as mulheres-canibais como protagonistas. A metamorfose da jovem 
e bonita pastora Duula em horripilante mulher canibal é descrita de forma magistral, e os leitores, aos 
poucos, vêem crescendo diante de si aquela figura de estranhos poderes (corre mais rápido que leopardo, 
tem visão aguçada, dentes afiados, incrível audição), que “come carne crua e rói ossos de seres humanos” 
(BARBOSA, 2000). No entanto, a transformação é promovida por elementos sociais e não mágicos: a fome, 
a miséria e a seca acabaram com seus familiares e a deixaram abandonada na solidão do deserto.

Como o próprio autor observa em suas notas, que introduzem a narrativa, o diálogo com outros 
contos populares fica visível nessa narrativa. Assim, é difícil o leitor não aproximar as aventuras do casal 
de irmãos gêmeos Askar e Mayran daquelas de João e Maria; não perceber nas advertências da mulher 
canibal o mesmo discurso do temível Barba Azul; assim como é impossível deter-se no diálogo de apre-
sentação entre os irmãos e Duula sem reviver na memória a narrativa de Chapeuzinho vermelho:

– Po... po... por... que a senhora tem os olhos vermelhos desse jeito, tia? – gaguejou Mayran.
– E esses dentes que parecem de lobo? – perguntou Askar. (BARBOSA, 2000).

A narrativa bíblica da travessia do Mar Vermelho surge para salvar os irmãos e destruir Duula. En-
tre as tempestades de areia do deserto e o cheiro de carne humana apodrecida e ossos acondicionados 
em vasos de barro, esse livro encanta e amedronta; espanta e acalanta. 

O filho do vento (2001) reconta uma lenda dos bosquímanos, povo nômade que habita o deserto 
do Kalahari. Enquanto o vento zune “lá fora”, a mãe narra aos seus dois filhos, Dabé e Kauru, a lenda de 
seu povo sobre o filho do vento: um solitário menino, o filho do vento, encontra Nakati, menino de sua 
idade, e com ele joga bola, sem, no entanto, revelar a sua identidade. Alertado pela mãe, Nakati des-
cobre o segredo do seu companheiro de brincadeiras e o perigo de pronunciar o seu nome Fuuuuuuu 
Shuiiiii. Terminada a narração da lenda, a mãe que a contou alerta os dois filhos para jamais pronuncia-
rem o nome do filho do vento, pois perigos na certa surgiriam. A dimensão utilitária do narrado e o tom 
de conselho da narradora nos remetem ao que Walter Benjamin (1994, p. 200) descreveu como partes 
integrantes da natureza da verdadeira narrativa.

Em Como as histórias se espalharam pelo mundo (2002)3, o escritor narra a lenda do povo ekoi, da 
Nigéria. A narrativa é uma viagem aos quatro cantos da África, conduzida por um curioso e inteligente 
ratinho. Esse personagem como que reacende a imagem de um griot a colecionar histórias, desvendan-
do os aspectos culturais dos povos africanos: no cotidiano das savanas, mulheres que, com os filhos 
amarrados às costas, fazem suas atividades domésticas; ferreiros que, nos fornos de barro, dão vida 
aos metais; tecelãs que tecem com fios coloridos as suas roupas; crianças que espantam os corvos dos 
milharais. Na escuridão da Floresta de Ituri, a dança dos pigmeus; na cidade de Ifé, os rituais em home-
nagem aos orixás. O silêncio dos mosteiros na Etiópia; a magnitude das pirâmides do Egito; as canções 
entoadas nas mesquitas; as vozes alteradas nos bazares de Marrocos; os barcos repousando suas velas 

3  O livro traz um “su-
plemento de trabalho” 
elaborado pela professora 
de Língua Portuguesa e 
Literatura Magda Frediani 
Martins, que orienta a 
professora e o professor 
para um trabalho inter-
disciplinar com o livro. 
Trata-se de uma leitura 
atenta e reflexiva sobre 
os elementos da cultura 
africana que aparecem 
implícitos na narrativa e 
na ilustração.
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no porto do rio Níger... Ao final de sua incursão mágica, o rato tece as histórias em cordões mágicos que 
são soltos pelo vento e se espraiam a outros espaços.

Os três últimos títulos foram ilustrados por Graça Lima, devendo este aspecto ter seu merecido desta-
que, pois a ilustradora comunga uma feliz parceria com o escritor em relação ao respeito à diferença, mar-
cando seu traçado por uma apurada pesquisa dos elementos plásticos africanos: o colorido das roupas em 
oposição ao ocre da terra, a estilização dos cenários, resultando, enfim, num trabalho de esmero e afetividade.

Outro dado significativo que colabora para o comprometimento dessas narrativas com o respeito 
ao outro, antecipando as suas singularidades, é que, em Duula, a mulher canibal (2000) e em Como as 
histórias se espalharam pelo mundo (2002) um mapa do continente africano antecipa as histórias, lo-
calizando o leitor sobre a origem da lenda a ser narrada naquelas páginas. As informações geográficas 
sobre a África, explícitas num paratexto, abrem caminhos para a compreensão dos diversos tipos de 
organizações sociais e econômicas dos seus povos.

Conclusão

Os três escritores possuem características nas suas trajetórias literárias que os aproximam, são escri-
tores que produzem sobre a temática africana ou afro-brasileira há um bom tempo: Joel Rufino dos Santos 
é o que está há mais tempo no mercado, década de 70, enquanto os outros dois iniciaram na década de 80. 

Aqui poderíamos afirmar que esse trio não confecciona suas narrativas movido somente por uma ne-
cessidade imediata do mercado editorial. Todos buscam o diálogo com a tradição oral para recontar suas 
histórias, em que ora seus narradores personagens são griots, como é o caso das narrativas de Rogério Andra-
de Barbosa, ora o próprio escritor cumpre esta função, no caso de Júlio Emílio Braz e Joel Rufino dos Santos.

Como já destacado em texto anterior (DEBUS; SILVA; AZEVEDO, 2005), no qual se analisavam 
narrativas de caráter intercultural, constatou-se que elas permitem ao leitor uma reflexão sobre a diver-
sidade e multiplicidade cultural que o rodeia, contribuindo para uma formação em que a pluralidade 
cultural é edificada pela singularidade de cada indivíduo. 

No caso específico das narrativas analisadas, que trazem para a tela a polissemia de cores do conti-
nente africano, a suas leituras possibilitam que a criança brasileira conheça pela tinta dos seus escritores 
um País múltiplo em sua singularidade, um país do qual vieram muitos dos nossos ancestrais. 

Crianças e jovens querem saber sobre o mundo e seus significados, construindo o conceito das 
coisas que os rodeiam e de si mesmos e podem experimentar estes saberes através da leitura literária. 
Encontramos nas narrativas analisadas ludicidade e fantasia, elementos importantes para a formação 
do leitor; bem como a construção de um repertório em que as diferenças culturas estão presentes.
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Ações afirmativas no ensino 
superior público em Santa 
Catarina: construindo a diversidade 
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socioeconômica e étnico-racial
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1 Contexto e Fundamentos para as Ações Afirmativas no 
acesso ao ensino superior no Brasil e em Santa Catarina

Ações afirmativas de acesso ao ensino superior público em Santa Catarina são recentes. Este artigo 
trata do processo de elaboração e implantação de programas na Universidade Federal de Santa Catari-
na (UFSC), no Instituto Federal de Educação Científica e Tecnológica de Santa Catarina (IF-SC) – antigo 
Centro Federal de Educação Tecnológica de SC - e na Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC).

Inicialmente, é preciso definir o que entendemos por ação afirmativa. Seguindo (GOMES, 2001, p. 
6), e complementando-o, ações afirmativas

[...] consistem em políticas públicas (e também privadas) voltadas à concretização do princípio constitucio-
nal da igualdade material e à neutralização dos efeitos da discriminação racial, de gênero, de idade, de origem 
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nacional e de compleição física [e de situação socioeconômica]. Impostas ou sugeridas pelo Estado, por 
seus entes vinculados e até mesmo por entidades puramente privadas, elas visam a combater não somente 
as manifestações flagrantes de discriminação, mas também a discriminação de fundo cultural, estrutural, en-
raizada na sociedade. De cunho pedagógico e não raramente impregnadas de um caráter de exemplaridade, 
tem como meta, também, o engendramento de transformações culturais e sociais relevantes, inculcando 
nos atores sociais a utilidade e a necessidade da observância dos princípios do pluralismo e da diversidade 
nas mais diversas esferas do convívio humano.

O contexto internacional da discussão sobre racismo foi crucial para a discussão de ações afirmati-
vas no acesso ao ensino superior público no Brasil, não somente para negros, mas também para pessoas 
de baixa renda, indígenas e deficientes. A delegação brasileira à III Conferência Internacional contra o 
Racismo, a Discriminação Racial, a Xenofobia e Intolerâncias Correlatas, realizada na cidade de Durban, 
na África do Sul, em setembro de 2001, definiu posição favorável à adoção de cotas para negros no 
ensino superior brasileiro. Essa posição apareceu nos documentos finais da Conferência (Artigo 108 da 
Declaração de Durban e Artigo 5 do Programa de Ação de Durban).

Essa discussão nacional se materializou nos Projetos de Lei 73/99 de cotas para as universidades 
federais (que resultou da fusão de projeto da deputada Nice Lobão com essa numeração e de projeto 
3637/2004 oriundo do executivo) e no Estatuto da Igualdade Racial (Projeto de Lei nº 3198/2000 pro-
posto pelo então deputado federal Paulo Paim), em tramitação no Congresso Nacional.

O Projeto de Lei nº 73/99 propunha que 50% das vagas de todos os cursos das universidades 
federais fossem destinados a oriundos do ensino médio público e, dentro dos 50%, fossem reservados 
percentuais iguais à presença de pretos, pardos e indígenas no estado da universidade federal, também 
oriundos do ensino médio público. A classificação dar-se-ia pelo índice de aproveitamento dos candi-
datos no ensino médio público.

O Estatuto da Igualdade Racial propunha inicialmente reserva de 20% das vagas das universidades 
para os negros. Mais recentemente foi modificado e foi retirado este item do Estatuto.

A discussão sobre cotas para negros, trazida pela Conferência de Durban, generalizou no Brasil esse 
tema. Em 2006, quando essa temática passou a ser abordada institucionalmente por uma universidade 
pública em Santa Catarina, através da constituição de uma comissão para discutir acesso com diversi-
dade socioeconômica e étnico-racial na UFSC, já havia no país cerca de 30 universidades públicas com 
ação afirmativa para oriundos de escolas públicas, negros, indígenas e deficientes, sendo que outras 10 
encontravam-se discutindo o assunto. A proposta de cotas para negros nas universidades trouxe como 
desdobramento a proposta de cotas para oriundos do ensino médio público e/ou pessoas de baixa 
renda, além da reserva de vagas para indígenas. Em parte, isso se deu devido ao fato de se acreditar que 
uma reserva para pessoas de baixa renda automaticamente incluiria negros no ensino superior, e, em 
parte, por se crer justo uma reserva de vagas para pessoas de baixa renda que não sejam negras.
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A maioria das propostas de ação afirmativa no acesso às universidades públicas se deu no gozo 
da autonomia universitária, sendo que em alguns poucos casos se deu pela aprovação de lei estadual, 
como, por exemplo, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e na Universidade Estadual do 
Norte Fluminense (UENF).

Dentro desse contexto internacional e nacional, foi então colocada a questão das ações afirmati-
vas (AA) de acesso ao ensino superior público em Santa Catarina. Para identificar quais seriam as AAs 
necessárias, tratou-se de elencar quais as discriminações sociais relevantes. A seguir, trataremos das 
discriminações de origem econômica, racial, étnica e de deficiência.

O Brasil é unanimemente considerado um país extremamente desigual, do ponto de vista eco-
nômico, sendo o 8º país mais desigual do mundo, tendo chegado a ser o 2º mais desigual no passado 
recente. No país, o 1% mais rico da população detém 12,7% da renda nacional, enquanto que os 50% 
mais pobres detém 15,5%, quase o mesmo percentual (IPEA, 2005). Há no país pessoas com salários 
mensais de R$ 440.000,00 e outras que ganham salário mínimo, uma discrepância de cerca de 900 vezes! 
Há também cursos universitários sem ingressantes oriundos do ensino fundamental e médio público. 
Este era o caso dos cursos de Cinema e Jornalismo no vestibular da UFSC de 2006 (COPERVE/UFSC, 
2006) e do curso de Artes Cênicas - Bacharelado da Universidade de São Paulo no vestibular de 2009, 
mesmo com bônus para escolas públicas (FUVEST/USP, 2010). Em 2006, no curso de Medicina da UFSC, 
entraram somente quatro alunos do ensino médio público de um total de cem (COPERVE/UFSC:2006).

Do ponto de vista da renda, em 2008, na faixa de renda de até 3 salários mínimos estava cerca de 
50% da população brasileira, porém somente 24,4% dos ingressantes nas instituições de ensino superior 
(IES) e 17,6% dos concluintes. Na faixa de até 10 salários mínimos, encontravam-se 84,6% da população 
brasileira, 73,9% dos ingressantes e 64,5% dos concluintes das IES (AMARAL, 2008). A seletividade so-
cioeconômica não se dá somente no acesso, mas também na conclusão do ensino superior. Estes dados 
compreendem instituições públicas e privadas de ensino superior e não discriminam cursos, onde é 
conhecida a disparidade da composição do alunado do ponto de vista socioeconômico.

Para o ingresso de alunos ao ensino superior público, principalmente em cursos mais seletivos, 
ações afirmativas de recorte socioeconômico se fazem necessárias.

Já ações afirmativas para negros são mais controversas. Há os que não acreditam que haja desi-
gualdade racial no Brasil ou em Santa Catarina. Porém, a desigualdade étnico-racial é tão ou mais crítica 
que a socioeconômica, embora seus indicadores sejam menos conhecidos pelo grande público e pela 
própria academia. Por isso nos deteremos um pouco mais nesse tópico.

 No Brasil, os índices de desenvolvimento humano (IDH) de brancos e negros são bem diferentes 
(consideramos negros as categorias preto e pardo do quesito cor/raça do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística - IBGE), conforme o relatório de desenvolvimento humano do Programa das Nações 
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Unidas para o Desenvolvimento (PNUD, 2005). O IDH reflete a longevidade, o nível educacional e de 
renda de uma população. No ranking do IDH das nações, os brancos brasileiros estavam, em 2005, em 
44º lugar e os negros brasileiros no 105º. Somente como referência, a diferença entre esses IDHs é de 30 
posições nos Estados Unidos.

  Neste mesmo relatório consta que o percentual de pessoas com nível superior concluído na 
população negra era de 2,5% no Brasil em 2001, índice próximo ao da África do Sul à época do apartheid 
e dos Estados Unidos à época da segregação racial. Portanto, sem leis racistas a sociedade brasileira pro-
duz um quadro de desigualdade na educação superior ou igual ao de países que possuíam legislações 
abertamente discriminatórias.

Os resultados de pesquisa de David Lam, da Universidade de Michigan, incluída em apresen-
tação de Roberto Martins ao Conselho Universitário da Universidade Federal de São Paulo em 
2004, vão no mesmo sentido (MARTINS, 2004). Ele estudou os homens negros entre 30 e 49 anos 
no Brasil e na África do Sul em 1995, lembrando que o apartheid acabou em 1994. Nessa pesquisa, 
o percentual de homens negros com ensino superior completo é aproximadamente o mesmo nos 
dois países. No entanto, o percentual de negros sul-africanos com ensino médio e com ensino 
fundamental completo é bem maior que o brasileiro. Portanto, do ponto de vista educacional, a 
África do Sul do apartheid tratava igual ou melhor que o Brasil a sua população negra masculina, 
do ponto de vista educacional.

Por outro lado, 10,5% dos brancos em 2001 tinham diploma de ensino superior. A situação de 
desequilíbrio é tão grave, que se fossem reservadas 100% das vagas de todos os cursos superiores de 
medicina para negros, demorariam 25 anos para que houvesse uma proporção equivalente entre os mé-
dicos negros e brancos no Brasil (PETRUCCELLI, 2004). Poder-se-ia pensar que o problema é de ausência 
de vagas e que uma grande expansão de vagas poderia reduzir ou eliminar essa desigualdade. Os dados 
históricos mostram o contrário. Em 1960, 1,4% dos brancos haviam completado o Ensino Superior, con-
tra cerca de zero por cento dos negros. Em 1999, após uma expansão expressiva do número de vagas, 
10,9% dos brancos e 2,6% dos negros tinham Ensino Superior completo. Concluímos então que apesar 
do aumento brutal de vagas no período, as desigualdades absolutas entre esses grupos aumentaram 
de 1,4 para 8,4% (TELLES, 2003, p. 203).

Rafael Neves, a partir da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio/IBGE, construiu o grá-
fico 1 a seguir, que reflete de certa forma a escolaridade da população de 18 a 24 anos, por renda 
e cor/raça (PREAL, 2009).
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Gráfico 1 - Distribuição por renda e grupos de cor/raça do acesso aos diversos graus de ensino da 
população de cada quintil de renda da população brasileira.
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Fonte: Rafael Neves (PNAD/IBGE, 2007).

Segundo ela, para níveis baixos de renda (os 20% mais pobres da população brasileira), há pouca 
diferença absoluta entre negros e brancos com acesso ao ensino superior (3% dos brancos e 1% dos ne-
gros). No entanto, nos 20% mais ricos, a diferença absoluta é significativa: 56% e 33% dos negros. Logo, 
a diferença absoluta aumenta conforme se estuda o nível de renda.

Este tipo de desigualdade não está restrito ao Ensino Superior, mas se estende ao longo de toda 
a trajetória educacional, desde a educação infantil até o ensino médio. Segundo Ricardo Henriques 
(2001), em 2000, 10% dos brancos eram analfabetos, contra 25% dos negros. A população branca tinha 
em média 6,6 anos de estudo, contra 4,4 anos da população negra. Concluíram o ensino médio 22,7% 
dos brancos e 13,3% dos negros, 2001 (PETRUCCELLI, 2004, p. 28).
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Além da educação, estudos recentes mostram desigualdades entre negros e brancos na renda média, 
mobilidade social, acesso aos serviços de saúde, habitação, causas de morte, homicídios, representação no 
legislativo, forças armadas e na mídia (PNUD, 2005; TELLES, 2003; HENRIQUES, 2001; DIEESE, 2002; LEAL; 
DA GAMA; DA CUNHA, 2005; SOARES; BORGES, 2004; BATISTA; ESCUDER; PEREIRA, 2004).

Estas desigualdades tiveram origem no processo de escravização, tendo continuidade com a imi-
gração de europeus incentivada pelo Estado brasileiro, com o objetivo de branquear a população. Esse 
processo imigratório veio a excluir a população negra do mundo do trabalho. Em 30 anos (1880-1910) 
imigraram 4 milhões de pessoas, quantidade igual à de escravizados trazidos em 300 anos (1550-1850) 
(PNUD, 2005; TELLES, 2003; HENRIQUES, 2001). Por outro lado, faltaram iniciativas desse mesmo Es-
tado para reparar a desigualdade real entre negros e brancos, em confronto com a igualdade formal 
perante a lei (PNUD, 2005; AZEVEDO; 1987). Consequentemente, o racismo e a discriminação continu-
aram se reproduzindo em vários âmbitos da sociedade.

O racismo brasileiro tem um caráter peculiar porque constrói uma representação e um imaginário 
em que há ambientes nos quais prevalecem relações de caráter harmônico e/ou amistoso entre negros 
e brancos (TELLES, 2003; PAIXãO, 2006; SANSONE, 2004). Mas são considerados naturais os papéis 
sociais distintamente ocupados por brancos e negros no que se refere às profissões de maior prestígio 
social e ao poder econômico, cultural e político. Onde existe competição e disputa por recursos e opor-
tunidades, as desigualdades aparecem com mais intensidade.

Segundo levantamento do economista e pesquisador da UFRJ Marcelo Paixão, Santa Catarina é o 
segundo estado com maior desigualdade racial do Brasil, ficando apenas atrás de Alagoas, se conside-
rarmos a diferença entre IDHs de brancos e negros (PNUD, 2005). O percentual de brancos formados 
em nível superior é de 6,5 % e o de negros é de 2% na população de 25 anos ou mais (PETRUCCELLI, 
2004). Se considerarmos essa mesma população, os brancos com ensino médio completo são 15,4% e 
os negros são 8,4% (PETRUCCELLI, 2006). Nota-se que o percentual da população com o ensino médio 
completo é extremamente baixo em Santa Catarina, e que a desigualdade racial é grande também 
neste nível de ensino (cerca de 1:2). Essa diferença se acentua se considerarmos a graduação no ensino 
superior e passa a ser de mais do que 1:3. Se considerarmos a pós-graduação (Mestrado/Doutorado), a 
proporção passa a ser cerca de 1:4. Se os negros têm menos ensino médio que os brancos isso piora no 
ensino superior, na graduação e mais ainda na pós-graduação, mostrando a seletividade racial crescente 
na trajetória educacional no estado de Santa Catarina.

Além do âmbito da educação, outros indicadores de Santa Catarina, tais como esperança de vida 
ao nascer, causas de mortes, percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza e indigência, mostram a 
situação de discriminação social da população negra em relação à branca em Santa Catarina (PAIXãO, 
2006). Um dado digno de nota é que em todas as faixas de renda, do 1% mais miserável ao 1% mais rico 
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do nosso estado os negros recebem, em média, de 47 a 60% dos brancos. A desigualdade econômica 
está em todas as classes de renda, mostrando que o racismo e a discriminação racial atingem quase 
homogeneamente todas as classes de renda.

Ao contrário do senso comum, a desigualdade de renda entre negros e brancos cresce quando se 
analisa pessoas cada vez mais ricas, ou escolarizadas (RIBEIRO, 2006). Ribeiro mostra que a diferença 
entre a mobilidade social de negros e brancos aumenta com o aumento da escolaridade, a partir de 7 
anos de escolaridade. O que implica que quanto mais escolaridade, maior a discrepância entre a melho-
ria potencial das condições de vida de negros e brancos. Então, é possível que a melhoria da qualidade 
do ensino não traga mais equidade, mas aumente a diferença entre negros e brancos. 

No caso de indígenas, cujo índice de desenvolvimento humano é ainda menor que o de negros, e 
que experimentaram enorme dizimação populacional e genocídio étnico, ações afirmativas são tam-
bém necessárias (PAIXãO, 2003). 

Quanto aos deficientes, o dispositivo constitucional contido no artigo 37 inciso VIII, que reza que 
“a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade tempo-
rária de excepcional interesse público” já é suficiente para justificar a inclusão de ações afirmativas de 
acesso ao ensino superior para deficientes. No entanto, nem a UFSC, nem o IF-SC ainda incorporaram 
essa dimensão no acesso a seus cursos. Somente a UDESC tem vagas suplementares para deficientes 
previstas no seu programa de ações afirmativas.

2 O processo de elaboração e o acompanhamento
do Programa de Ações Afirmativas da UFSC

A discussão sobre ações afirmativas na UFSC iniciou-se no Grupo de Trabalho de Etnia, Gêne-
ro e Classe (GTEGC) da Associação dos Professores da UFSC (APUFSC) - Seção Sindical do ANDES 
- Sindicato Nacional. Esse grupo de trabalho propôs a inclusão do quesito cor/raça conforme as 
classificações do IBGE (branca, preta, parda, amarela e indígena) na ficha de inscrição do vestibular 
e na matricula dos alunos. 

A partir desses dados e dos referentes à origem escolar, foi possível estudar se a ampliação de vagas 
permitiria maior acesso de estudantes de escolas públicas e de negros, através da simulação da duplica-
ção de vagas de cada curso. A conclusão foi negativa.
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Foi também simulada a hipótese de, ao se reservar metade das vagas para egressos do ensino mé-
dio público, isso automaticamente incluiria candidatos negros. A resposta também foi negativa (TRAG-
TENBERG, 2006; TRAGTENBERG; BASTOS; PERES, 2006).

Além disso, o GTEGC também propôs uma série de debates sobre a temática das ações afirmativas 
para negros, indígenas e oriundos de escolas públicas, de 2002 a 2006.

Em 2006, no Colóquio Pensamento Negro e Educação, organizado pelo Núcleo de Estudos Negros, 
de Florianópolis, a administração da UFSC foi questionada sobre a adoção de ações afirmativas de aces-
so, no debate de abertura do evento.

Em abril de 2006 foi constituída pelo Reitor da UFSC uma comissão2 com representação dos cen-
tros de ensino da UFSC, da Comissão Permanente de Vestibular da UFSC e membros da comunidade 
e da Secretaria de Estado da Educação de Santa Catarina. Essa comissão foi encarregada de estudar 
o acesso com diversidade socioeconômica e étnico-racial à UFSC. Essa comissão foi assessorada por 
um grupo de trabalho em educação superior indígena3. Em novembro de 2006 foi entregue ao Reitor 
uma proposta de Programa de Ações Afirmativas que foi apreciada pelo Conselho Universitário de 
maio a julho de 2007.

O Programa aprovado será descrito resumidamente neste artigo e contém os itens:

a. Preparação do acesso: divulgação do Programa, apoio à extensão em Ação  Afirmativa, am-
pliação do Curso Pré-Vestibular gratuito da UFSC;

b. Acesso:

- reserva de 20% das vagas de cada curso para oriundos do Ensino Fundamental e Médio público;

- reserva de 10% das vagas de cada curso para negros prioritariamente oriundos do Ensino Funda-
mental e Médio público;

- vagas suplementares para indígenas (5 em 2008, mais uma a cada ano, até 2013);

- validação de autodeclaração de negros e indígenas, ingressantes pelo PAA, por uma comissão 
institucional.

c. Permanência: aumento da assistência estudantil (bolsas, alimentação, moradia, material didá-
tico, saúde), apoio pedagógico, formação político-social;

d. Banco de dados de egressos;

e. Aumento de vagas nos cursos;

f. Criação de cursos noturnos;

g. Constituição de comissão institucional de acompanhamento e avaliação do Programa4; 

h. Implantação a partir de 2008, reavaliação após cinco anos.

2  A comissão foi compos-
ta pelos professores Olin-

to Furtado (COPERVE/
UFSC); Marcelo Henrique 

Romano Tragtenberg 
(CFM/UFSC); Alai Garcia 
Diniz (CCE/UFSC); Carlos 

Henrique Lemos Soares 
(APUFSC); Josiane Petry 

Veronese, sendo esta 
depois sucedida por Ce-
cília Caballero Lois (CCJ/

UFSC); Gislene da Silva 
(CCE/UFSC); Ione Fiorini 

Thomé (SED); Ilse Scherer-
-Warren (CFH/UFSC); 

José Nilton de Almeida 
(Forum de Entidades 

Negras), Júlio Felipe Szere-
meta (CTC/UFSC); Karine 
Pereira Goss (CFH/UFSC); 

Maria Izabel de Bortoli 
Hentz(SED); Marilu Lima 

de Oliveira (ALESC/
Programa Antonieta de 

Barros); Marta Santos da 
Silva Holanda Lobo (Fo-

rum de Entidades Negras); 
Milton Divino Muniz 
(CCB/UFSC); Sinésio 

Stéfano Dubiela Ostroski 
(CSE/UFSC); Vânia Beatriz 

Monteiro da Silva (CED/
UFSC); Valmir José Oleias 

(CDS/UFSC).
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2.1 Perguntas sobre o acompanhamento do PAA/UFSC
Nos limites deste artigo, abordaremos apenas os itens (a), (b) e (c) do Programa de Ações Afirma-

tivas da UFSC.

Para tornar mais objetivo o acompanhamento do Programa, serão formuladas questões sobre seus 
vários aspectos:

I. A divulgação do programa foi satisfatória?

II. O Curso Pré-Vestibular foi ampliado? Ele funcionou como veículo de democratização do acesso?

III. Qual o efeito do Programa sobre o acesso à UFSC?

IV. As cotas para escola pública seriam suficientes para aumentar o acesso de negros à UFSC ou 
são necessárias cotas para negros?

V. As cotas para negros devem ser restritas aos oriundos do ensino fundamental e médio público 
ou deve abarcar negros de outras origens escolares?

VI. Como foi o rendimento dos alunos da classificação geral, das vagas reservadas para a escola 
pública e negros, do ponto de vista de reprovação em disciplinas?

VII. Qual foi a evasão dos alunos da classificação geral, das vagas reservadas para a escola pú-
blica e negros?

VIII. A assistência estudantil foi suficiente?

IX. O apoio pedagógico foi suficiente?

X. O suporte jurídico do Programa é consistente?

2.2 Metodologia
Faremos uso de diferentes metodologias para responder às várias questões.

Coletamos dados de matrículas e percentuais de aprovação do Curso Pré-Vestibular gratuito da 
UFSC, junto ao Curso Pré-Vestibular. Estudamos a série temporal das vagas do Curso e o percentual de 
aprovação nos vestibulares do ensino superior público de SC e na UFSC;

Coletamos junto à Comissão Permanente de Vestibular da UFSC dados dos classificados no ves-
tibular desagregados pela classificação geral, escola pública e negros; os dados da classificação geral 
desagregados por escola pública e cor/raça; os dados de escola pública desagregados por cor/raça e 
os dados dos negros desagregados por tipo de origem escolar. Com base nestes dados, estudamos a 
série temporal do percentual de aprovados em cada modalidade de ingresso, a seletividade racial da 

3  Ana Lúcia Nötzold 
(CFH/UFSC), Cátia Weber 
(PPGE/CED/UFSC), Flávia 
Cristina de Mello (CAPI), 
Ismênia de Fátima Vieira 
(SED), Maria Dorothea 
Post Darella (MU/PRCE/
UFSC), Osmarina de Oli-
veira (CIMI), Silvia Maria 
de Oliveira (CAPI).

4  A comissão foi composta 
pelos professores dos 
seguintes Centros da UFSC: 
Cecília Caballero Lois (CCJ), 
Simone Pereira Schmidt 
(CCE), Jean-Marie Farines 
(CTC), Marcelo Henrique 
Romano Tragtenberg 
(CFM), Marco Aurélio de 
Anselmo Peres (CCS), Ma-
ria de Lourdes Alves Borges 
(CFH), Milton Divino 
Muniz (CCB), Vânia Beatriz 
Monteiro da Silva (CED), 
Viviane Maria Heberle 
(CCE), Antonella Maria 
Imperatriz Tassinari (CFH); 
e pela Assistente Social 
Corina Espíndola (PRAE).
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classificação geral e das vagas reservadas para escola pública e a composição por origem escolas dos 
classificados pelas vagas reservadas para negros;

Coletamos junto ao sistema acadêmico de graduação da UFSC os dados de evasão e reprovação 
em disciplinas dos alunos da classificação geral, da reserva de vagas para a escola pública e da reserva de 
vagas para negros. Foram calculados os percentuais de reprovação por disciplina por centro de ensino 
e para o conjunto da universidade de cada modalidade de acesso. A evasão de cada modalidade de 
acesso foi calculada apenas para o conjunto da universidade;

O número de processos judiciais e de matrículas sub judice foi levantado junto ao Departamento 
de Administração Escolar e à Procuradoria Jurídica da UFSC;

Os dados referentes à assistência estudantil foram coletados junto à Pró-Reitoria de Assistência 
Estudantil (PRAE) da UFSC, e a demanda foi confrontada com a oferta dos vários apoios;

As informações referentes à divulgação do Programa e apoio pedagógico foram coletadas junto 
à Comissão Institucional de Avaliação e Acompanhamento do Programa e ao Curso Pré-Vestibular da 
UFSC e foram avaliadas qualitativamente.

2.3 Resultados preliminares do PAA/UFSC

I) A divulgação do programa foi satisfatória?

O PAA no vestibular 2008 teve divulgação em escolas da Grande Florianópolis coordenada por um 
membro da comissão de acompanhamento e realizada por bolsistas do Programa Conexões de Saberes 
em cerca de dez escolas, num programa de televisão e num jornal televisivo, além da divulgação feita 
pela COPERVE em algumas regionais da Secretaria de Educação.

Para o vestibular 2009, o Programa teve divulgação em várias escolas por membros da comissão de 
acompanhamento e pela COPERVE, que também divulgou em algumas regionais de SC.

Para o vestibular 2010, a divulgação foi bastante precária devido à epidemia da gripe suína, que 
fez com que se evitasse aglomerações. De forma geral, falta um planejamento para a divulgação do 
Programa tanto em escolas públicas, quanto em regionais da Secretaria de Educação e nos meios de 
comunicação de massa.

II) O Curso Pré-Vestibular foi ampliado? Ele funcionou como veículo de 
democratização do acesso?

O Curso Pré-Vestibular submeteu projeto de expansão e regionalização em Santa Catarina ao Ministério 
da Educação e foi aprovado. Um convênio entre a UFSC e a Secretaria de Estado da Educação de SC permitiu 
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a utilização do espaço físico das escolas estaduais para a instalação do Curso Pré-Vestibular em outras cidades 
de Santa Catarina, além de Florianópolis. Serão atendidas vinte cidades desse estado até o fim de 2009.

No Gráfico 2 a seguir estão representadas os números de pessoas atendidas pelo Curso Pré-Vesti-
bular, com previsão até o fim de 2009. Vemos que o atendimento aumentou de forma exponencial no 
período, apoiado pelo MEC, que financiou os professores e o material didático, e por convênio com a 
Secretaria de Estado da Educação de SC, que permitiu o uso das escolas estaduais.

Gráfico 2 - Pessoas atendidas pelo Curso Pré-Vestibular gratuito da UFSC nos anos de 2007 a 2009, 
incluindo previsão para o último ano.
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Fonte: Curso Pré-Vestibular gratuito da UFSC

No Gráfico 3 a seguir, podemos verificar que o percentual de aprovação do Pré-Vestibular aumentou 
significativamente com a implantação do Programa de Ações Afirmativas. Isto se deveu provavelmente ao 
aumento da qualidade do Curso e a combinação com as reservas de vagas para escolas públicas e negros, 
mostrando que essas medidas terão tanto mais eficácia quando forem aplicadas concomitantemente.

Gráfico 3 - Percentual de aprovação dos egressos do Curso Pré-Vestibular gratuito da UFSC nas IES 
públicas de SC (UFSC/UDESC/CEFET) e na UFSC, nos anos 2007-2009.
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Fonte: Curso Pré-Vestibular gratuito da UFSC
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Outro dado é o percentual de aprovação do Curso, acima dos cursos pré-vestibulares privados.

III) Qual o efeito do Programa sobre o acesso? Ele contribuiu para dar maior 
diversidade socioeconômica e étnico-racial ao corpo discente da UFSC?

No Gráfico 4 a seguir estão representados os percentuais de inscritos e classificados oriundos do 
ensino fundamental e médio público nos vestibulares da UFSC de 2007 a 2009.

Gráfico 4 - Percentual de egressos do ensino fundamental e médio público entre os inscritos e os 
classificados nos vestibulares da UFSC de 2007 a 2009.
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Fonte: COPERVE/UFSC.

Nota-se inicialmente que o percentual desses alunos no total de inscritos vem aumentando nesses 
anos, ou seja, esses candidatos estão se sentindo estimulados a se inscrever no vestibular da UFSC com 
reserva de vagas para escola pública.

É muito significativo o aumento de 11,6 pontos percentuais de 2007 para 2008, o que parece refle-
tir o impacto do Programa. No entanto, de 2008 para 2009 diminuiu o percentual desses alunos classifi-
cados. Uma razão provável é o aumento significativo de notas de corte no vestibular: as notas mínimas 
de Língua Portuguesa e Literatura e de Redação aumentaram de 3 para 4, num máximo de 10 pontos. A 
soma mínima das outras provas passou de 20 para 24 pontos sobre o máximo de 100.

Em 2008, as cotas para escolas públicas foram preenchidas. Já em 2009, 3% das vagas reservadas 
para escolas públicas não foram preenchidas em 2009 e nove cursos não tiveram suas vagas preen-
chidas nem pela classificação geral (Física Licenciatura, Matemática Licenciatura Diurno e Noturno, 
Matemática e Computação Científica, Química Licenciatura, Biblioteconomia, Serviço Social, Letras 
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Italiano e Pedagogia). Isso deve ser provavelmente devido ao aumento dessas notas mínimas. Esse 
assunto deve ser investigado posteriormente. O aumento sucessivo das notas de corte trabalha no 
sentido de excluir estudantes dos cursos menos concorridos e alunos de ação afirmativas de cursos 
mais concorridos, que é o sentido oposto do PAA/UFSC. A instituição deve refletir qual o caminho 
que pretende seguir: exclusão ou inclusão.

No Gráfico 5 a seguir estão representados os percentuais de negros entre os inscritos e classificados 
dos vestibulares da UFSC 2007-2009.

Gráfico 5 - Percentual de autodeclarados negros (pretos e pardos) entre os inscritos e entre os 
classificados dos vestibulares 2007-2009.
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Fonte: COPERVE/UFSC.

Observa-se que o percentual de negros entre os inscritos tem aumentado suavemente nesses anos, 
talvez pela reserva de vagas para negros.

Em 2007 havia seletividade racial no vestibular (o percentual de negros inscritos era menor do que 
o de classificados), o que deixou de existir nos vestibulares de 2008 e 2009, com o PAA.

O aumento do percentual de classificados negros de 2007 a 2008 foi formidável. No entanto, este 
percentual teve queda significativa em 2009, provavelmente devido ao aumento de notas mínimas 
em várias provas.

Em 2008, somente 75% das vagas reservadas para negros foram preenchidas. Já em 2009, ape-
nas 60% delas foram preenchidas. Em 2008, cerca de 550 pessoas autodeclaradas pretas e pardas 
optaram pela reserva de vagas para negros. Este número que aumentou para cerca de 1000 pessoas 
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em 2009, aumento de 82% nas inscrições. No entanto, ingressaram 329 alunos em 2008 (total de 
4200 vagas) e 279 em 2009 (total de 4500 vagas). Novamente, esse decréscimo deve ter sido efeito 
do aumento das notas mínimas.

Gráfico 6 - Número de candidatos indígenas inscritos e classificados nos vestibulares de 2007-2009.
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Fonte: COPERVE/UFSC.

No Gráfico 6 estão representados os candidatos inscritos e classificados indígenas. Só entram in-
dígenas na UFSC através do PAA. Notamos que as vagas suplementares para indígenas não foram pre-
enchidas em 2008. Eram cinco dessas vagas, três indígenas se classificaram e dois se matricularam. Já 
em 2009, com seis vagas reservadas, dobrou o número de candidatos, mas só dois indígenas passaram e 
um não teve sua autodeclaração validada. No total entraram em 2008 e 2009 somente três indígenas. O 
aumento da nota de corte ligada ao Português contribuiu para a exclusão dos indígenas. Se as notas de 
corte fossem as de 2008 e os indígenas pudessem zerar na soma das questões discursivas, mais quatro 
indígenas teriam ingressado na UFSC em 2008 e 2009.

IV) As cotas para escola pública seriam suficientes para aumentar o acesso 
de negros à UFSC ou são necessárias cotas para negros?

Nota-se na Figura 6 a seguir que há seletividade racial leve na classificação geral e na cota de escola 
pública em 2008, que se acentua em 2009. Mas em 2009 a seletividade de escola pública foi mais acen-
tuada que na classificação geral, ao contrário do que o senso comum poderia supor. Observa-se que a 
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pequena diferença entre negros aprovados pela classificação geral e pelas vagas reservadas para escola 
pública permite concluir que se houvesse somente reserva de vagas para escola pública o percentual 
de negros estaria bem abaixo dos 13% em 2009. Ele estaria em torno de 7,5%, de forma geral, sem levar 
em consideração os classificados por curso. Portanto, as cotas para escola pública são insuficientes para 
garantir um ingresso significativo de negros na UFSC. Cotas para negros são necessárias.

Gráfico 7 - Percentual de negros inscritos e classificados na classificação geral e optantes por vagas 
reservadas a escolas públicas nos vestibulares de 2008-2009. Houve redução significativa provavel-

mente devida ao aumento das notas de corte de 2008 para 2009.
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Fonte: COPERVE/UFSC.

V) As cotas para negros devem ser restritas aos oriundos do ensino fundamental 
e médio público ou deve abarcar negros de outras origens escolares?

O percentual de classificados que ingressaram pelas vagas reservadas para negros nos vestibulares 
de 2008 e 2009 que eram egressos de escola pública eram cerca de 55% dos optantes pelas cotas para 
negros, conforme a figura 7 acima. Logo, para que houvesse ingresso significativo de negros, foi necessá-
rio que negros que não fizeram a educação básica em escola pública pudessem concorrer às vagas reser-
vadas para negros. Há grande seleção de negros na educação básica pública ou privada, daí o pequeno 
número de negros classificados no vestibular. A prioridade para negros egressos de escolas públicas na 
reserva de vagas para negros garante maior diversidade socioeconômica nessa reserva, provavelmente. 
Este tópico também deve ser objeto de pesquisa posterior.
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Gráfico 8 - Números de optantes pelas vagas reservadas para negros de educação básica pública 
ou de outro percurso escolar, classificados nos vestibulares de 2008 e 2009.
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Fonte: COPERVE/UFSC.

VI) Como foi o rendimento dos alunos da classificação geral, das vagas 
reservadas para a escola pública e negros, do ponto de vista de reprovação 
em disciplinas?

De forma geral, 18,8% das matrículas dos calouros de 2008.1 da classificação geral resultaram em 
reprovação. Para os alunos da reserva de vagas para escola pública o percentual foi de 19,4% e para os da 
reserva para negros foi 27,7%. Nota-se que a diferença é mínima entre a classificação geral e os de escola 
pública, sendo os negros mais reprovados.

Notamos que a reprovação é grande e relativamente indiferenciada no Centro de Ciências Físicas 
e Matemáticas e muito grande para negros no Centro de Ciências Agrárias e no Centro Tecnológico, 
conforme o Gráfico 8. Os negros têm menos reprovação no Centro de Desportos e no Centro de Co-
municação e Expressão. Nos outros centros, em geral, a reprovação da escola pública é próxima à da 
classificação geral, já no primeiro semestre.

O senso comum que o aluno de escola pública é mais reprovado que o da classificação geral não 
se sustenta, ao menos em 2008.1.
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Gráfico 9 - Percentual de reprovação em disciplinas em 2008.1 dos calouros da classificação geral, 
da reserva para escolas públicas e para negros, por centro de ensino da UFSC.
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Fonte: Sistema Acadêmico de Graduação da UFSC.

VII) Qual foi a evasão dos alunos da classificação geral, das vagas reservadas 
para a escola pública e negros?

O percentual de alunos evadidos em 2008 na classificação geral foi de 9,0%, na reserva de vagas 
para escola pública foi de 5,5% e na reserva de vagas para negros foi de 4,2%.

Portanto, a evasão dos alunos de ação afirmativa foi bem menor que os da classificação geral, 
sendo a dos negros menor. Eles, mesmo mais reprovados, permanecem mais na universidade. É gente 
acostumada às adversidades da vida, são guerreiros e guerreiras. O senso comum que previa que à en-
trada de cotistas se seguiria uma evasão maior não se confirmou.

VIII) A assistência estudantil foi suficiente?

As bolsas de manutenção (bolsas permanência) de 360 reais/mês, segundo dados fornecidos pela 
Pró-Reitoria de Assistência Estudantil, foram suficientes em 2008.1, 2008.2 e 2009.1, para a demanda dos 
alunos de ações afirmativas. Os dados de distribuições de bolsas foram cruzados pela Comissão de Ação 
Afirmativa com a listagem dos alunos de AA, para chegar a essa estatística.
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 Em 2008.1 94 alunos de ação afirmativa se inscreveram e 93 foram selecionados. Em 2008.2 155 se 
inscreveram e foram selecionados. Em 2009.1 50 se inscreveram e 50 foram selecionados.

Com relação ao auxílio-moradia, no valor de 200 reais mensais, 4 meses por semestre, houve in-
suficiência de atendimento em 2009, conforme a tabela 1 a seguir. Isso mostra necessidade de maior 
alocação de recursos nesta área.

Tabela 1 - Alunos de ações afirmativas inscritos, selecionados e não atendidos nos pedidos de 
auxílio-moradia em 2008.1, 2008.2, 2009.1 e 2009.2.

PERÍODO INSCRITOS SELECIONADOS NãO ATENDIDOS

2008.1 45 45 0

2008.2 88 88 0

2009.1 140 59 81

2009.2 262 186 76
Fonte: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFSC.

A Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (PRAE) dá bolsa nos cursos de língua estrangeira extracur-
riculares, oferecidos pelo Centro de Comunicação e Expressão da UFSC. A Tabela 2 resume os dados, 
mostrando crescimento de demanda de 2008 para 2009 e insuficiência de bolsas para estudantes de 
ação afirmativa realizarem esses estudos.

Tabela 2 - Alunos de ação afirmativa inscritos, selecionados e não atendidos na solicitação de 
bolsa nos cursos de língua estrangeira extracurriculares.

PERÍODO INSCRITOS SELECIONADOS NãO ATENDIDOS

2008.1 23 23 0

2008.2 10 10 0

2009.1 94 94 0

2009.2 150 148 2

Fonte: Pró-Reitoria de Assistência Estudantil da UFSC.
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No momento em que este artigo está sendo redigido faltam os dados de isenção do restaurante 
universitário da UFSC para alunos de ação afirmativa.

A PRAE comprou um conjunto de cerca de doze kits para os alunos de baixa renda do curso de 
odontologia, que serão a eles emprestados e por ele devolvidos na conclusão do curso. A insuficiência 
de recursos dos alunos de Arquitetura na feitura de maquetes, que são pagas no caso dos alunos da 
classificação geral, ainda não havia sido equacionado até o momento da redação deste artigo.

IX) O apoio pedagógico foi suficiente?

Em 2008, houve duas experiências piloto de um mês em cada semestre de apoio pedagógico nas disci-
plinas de física, química, matemática, redação/interpretação de texto, organizadas pelo Curso Pré-Vestibular 
da UFSC. Em 2009 foi organizado um curso de inverno com oitenta inscritos, nas matérias de matemática, 
física, química, redação/interpretação de texto e inglês. Dois cursos de pós-graduação, Automação e Física, 
alocaram alunos para apoio à graduação em 2009, sendo que Automação já havia feito isso em 2008. 

Há uma iniciativa institucional de estimular os bolsistas REUNI de pós-graduação de assistência 
ao ensino para apoiar áreas críticas da graduação como física, matemática, química, computação, bio-
química, redação/interpretação, inglês. Ela consiste em distribuir mais bolsas de mestrado e doutorado 
aos Cursos de Pós-Graduação que dirijam os bolsistas REUNI a apoiar os alunos da graduação nas áreas 
críticas. Essa forma de estimular os Cursos de Pós-Graduação se revelou eficiente em 2010, pois vários 
Cursos estão buscando estratégias de apoio pedagógico aos alunos de graduação.

X) O suporte jurídico do Programa é consistente?

Em 2008 houve 88 processos contra o PAA/UFSC, sendo que no presente momento ainda um 
ingressante em 2008.1 se encontra matriculado e 14 ingressantes em 2008.2 estão na mesma situação.

Em 2009 o número de processos contra o PAA/UFSC foi de 121, sendo que 4 ingressantes de 2009.1 
e 44 de 2009.2 se encontram matriculados.

Tabela 3 - Número de processos contra o PAA/UFSC em 2008 e 2009 e número de alunos ainda 
matriculados ingressantes em 2008.1, 2008.2, 2009.1 e 2009.2.

  PROCESSOS AINDA MATRICULADOS

2008 88 1 (2008.1) +14 (2008.2)

2009 121 4 (2009.1)+44 (2009.2)
Fonte: DAE (UFSC) e Procuradoria Jurídica da UFSC.
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Dada a morosidade judicial, alguns alunos de 2008 que ingressaram por processo judicial ainda 
encontram-se matriculados, sendo maior o número de alunos de 2009.2 pois não houve tempo de 
questionamento das liminares que garantem suas matrículas.

   Como é pequeno o número de alunos que conseguem se matricular (ainda nenhum processo 
destes foi transitado em julgado), podemos assegurar que este programa tem consistência jurídica, até 
o momento. Está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF) uma ação contra o PROUNI que 
envolve o questionamento das cotas daquele programa e uma ação contra as cotas raciais da UnB e as 
cotas da UFRGS. A decisão do STF certamente terá repercussão no PAA/UFSC, seja pela legitimação, 
seja pelo questionamento.

2.4 Conclusões
Os dados discutidos na subseção 2.3 indicam a justeza e conveniência da UFSC adotar reservas de 

vagas para escolas públicas, negros e indígenas.

O acesso foi mais democrático, seja pela ampliação de estudantes de escolas públicas em todos os 
cursos, bem como de negros e o ingresso de indígenas. Mais estudantes desses segmentos estão sendo 
estimulados a se inscrever e optar pelas vagas para cada segmento, no curto período de avaliação.

O estabelecimento de reservas de vagas para negros independentemente da reserva para egressos 
de escola pública foi essencial ao aumento substancial de negros na UFSC, bem como essa reserva per-
mitir que negros que não fossem de escola pública dela se beneficiassem. 

A definição dessa reserva priorizando os estudantes negros de educação básica pública, mas não 
excluindo os negros com outro percurso escolar se justifica pelo baixo percentual de negros de escola 
pública que conseguem se classificar no vestibular. Vários dos negros de outro percurso escolar foram 
bolsistas em escolas privadas ou fizeram supletivo.

O aproveitamento dos cotistas de escola pública mostrou-se semelhante aos estudantes da classi-
ficação geral no semestre 2008.1.

O aproveitamento dos negros foi menor, porém este segmento foi o de menor evasão no ano de 
2008. A evasão dos alunos de ação afirmativa de escola pública também é menor que a da classificação 
geral. O número de alunos evadidos da classificação geral foi próximo ao de vagas reservadas para ne-
gros no ano de 2008.

A demanda por assistência estudantil é crescente e exige maior investimento da UFSC. O Programa 
tem consistência jurídica, sendo que poucos processos garantiram matrícula a seus impetrantes.
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3 Ações Afirmativas no IF-SC

3.1 A adoção das Ações Afirmativas no IF-SC
O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Santa Catarina – IF-SC foi denominado, 

até o ano de 2008, Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET-SC) e, há alguns anos, era denomi-
nado Escola Técnica Federal (ETF-SC). É uma instituição pública e gratuita, que oferta cursos técnicos 
de nível médio subsequentes (para quem já concluiu o Ensino Médio), cursos técnicos integrados ao 
Ensino Médio (para quem já concluiu o Ensino Fundamental), cursos de formação inicial e continuada, 
PROEJA (Educação Profissional com a Educação Básica na Modalidade de Jovens e Adultos), cursos de 
pós-graduação, cursos superiores de tecnologia e Licenciatura, entre outros.

Suas ações voltadas à inclusão, que constituem o Plano de Inclusão do Instituto Federal de Santa 
Catarina5, estão em consonância com as políticas inclusivas da Rede de Educação Profissional e Tecno-
lógica, da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) do Ministério da Educação (MEC/
BRASIL). Nesse contexto, inserem-se as ações afirmativas, com o objetivo de minimizar desigualdades 
provocadas por discriminação étnico-racial, socioeconômica, sexual, de gênero etc.:

Vale dizer que cabe ao Estado esforçar-se para favorecer a criação de condições que permitam 
a todos se beneficiarem da igualdade de oportunidade e eliminar qualquer fonte de discriminação 
direta ou indireta. A isto é dado o nome de ação afirmativa ou ação positiva, que compreende um 
comportamento ativo do Estado em contraposição à atitude negativa, passiva e limitada à mera 
intenção de não discriminar.

O debate sobre as ações afirmativas na instituição foi incitado em outubro de 2006, quando o 
então CEFET-SC realizou o seu primeiro seminário referente ao ingresso, com uma palestra sobre ações 
afirmativas, proferida pelos professores Marcelo Tragtenberg e Karine Pereira Goss, da Universidade Fe-
deral de Santa Catarina (UFSC). Um dos encaminhamentos desse seminário foi a criação de um grupo 
de trabalho para discutir ações voltadas ao acesso e diversidade socioeconômica e étnico-racial dos cur-
sos ofertados pela instituição. Este grupo, constituído por servidores representantes do Sistema (atual 
Reitoria) e das Unidades de Ensino (atuais campi) de Florianópolis, Florianópolis Continente, Joinville, 
São José e Jaraguá do Sul6, foi instituído no início de 2007, com as seguintes atribuições: realizar estudos 
para fundamentar as discussões sobre as ações afirmativas, levantar subsídios para fundamentar o pro-
grama de ações afirmativas e sistematizar de uma proposta de ingresso.

5  Plano de Inclusão 
do Instituto Federal de 
Educação, Ciência e Tec-
nologia – 2009-2013.

6  O grupo, criado pela 
então Diretora de Ensino 
(atual Pró-Reitora de 
Ensino) Nilva Schoereder, 
contou com a parti-
cipação dos seguintes 
servidores: Ângela 
Brognoli, Ary Victorino 
da Silva Filho, Clovis Petry, 
Emerson Pessoa Ferreira, 
Fernando Goulart Rocha, 
Graciane Daniela Sebrão, 
Hélio Fausto P. Junior, 
José Luís Alves da Rocha, 
Liliane Stelzemberger, 
Luciana Maciel de Souza, 
Luiz Andrade, Mariân-
gela Mattos Ávila, Saul 
Caetano, Marcos Neves e 
Vanessa Dal-Ri.
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O Grupo de Trabalho Ações Afirmativas reunia-se quinzenalmente, no início de suas atividades, 
para discutir sobre diversas formas de ingresso – vestibular com cotas ou bonificação para estudantes 
oriundos de escola pública, para pessoas com baixa renda, para a população negra, sorteio etc. Em 
meio a discussões calorosas, depoimentos emocionados, pesquisas surpreendentes e estudos intensi-
vos, avançava-se cada vez mais nas reflexões acerca das questões que implicam nas baixas porcentagens 
de grupos em desvantagem social entre os estudantes aprovados, principalmente negros, indígenas, 
pessoas economicamente empobrecidas e pessoas com necessidades educacionais especiais. Unânime 
era a opinião de que se deveria ter ações afirmativas socioeconômicas, ou seja, para pessoas economica-
mente empobrecidas. As ações afirmativas para negros foram aprovadas, no grupo, após uma reflexão 
sobre determinados impactos da discriminação racial, durante a vida de uma pessoa, que levam os can-
didatos negros e brancos a chegarem ao vestibular em condições desiguais de competição. E não é por 
serem pobres ou não, mas por serem negros. Os argumentos que mobilizaram o grupo, nessa discussão, 
vieram a constituir a proposta de ações afirmativas da instituição.

O ingresso através de sorteio foi levantado como possibilidade de acesso inclusivo, mas se apre-
sentou como uma proposta perigosa e incerta, pois, entre outros motivos, o resultado de aprovação 
tenderia a reproduzir os dados da inscrição. Ou seja, nos cursos em que grande parte dos inscritos fosse 
estudante de escola privada, por exemplo, estes também seriam, muito provavelmente, a maioria entre 
os aprovados. Assim, os objetivos de inclusão não estariam sendo alcançados. Outra forma de ingresso 
estudada foi a bonificação, que consiste em acrescentar décimos na nota final do vestibular ao candi-
dato que se enquadrar em determinada condição socioeconômica e/ou étnico-racial. É uma proposta 
interessante, mas foi descartada, primeiramente, por não garantir a entrada de grupos em desvantagem 
social, pois a bonificação pode não ser suficiente para fazer com que a nota do candidato lhe permita a 
aprovação, inclusive porque a diferença entre a pontuação de uma pessoa aprovada e de uma não apro-
vada pode ser mínima. Outro motivo foi a dificuldade da operacionalidade em determinar os décimos 
de bonificação adequados à inclusão pretendida.

A proposta que mais atendeu aos anseios inclusivos, a partir dos estudos realizados, foi a de reserva 
de vagas. Conhecida também pelo nome de cotas, essa forma de ingresso garante que uma porcen-
tagem mínima das vagas de cada curso, caso haja inscritos, seja preenchida pelo grupo social ao qual 
foi destinada. O Grupo Ações Afirmativas, assim, começou a delinear sua proposta, com o intuito que 
possibilitar que houvesse pelo menos a metade das vagas de cada curso preenchida por estudantes 
oriundos de escola pública, além de uma porcentagem representativa da população negra do Estado de 
Santa Catarina, que é dez por cento. O critério “escola pública”, e não o de “baixa renda”, foi selecionado, 
principalmente, por ser de mais fácil operacionalização, já que a comprovação de renda implica em 
diversos fatores às vezes difíceis de comprovar.

Quanto aos grupos indígenas, o Grupo Ações Afirmativas, após realizar alguns estudos bibliográfi-
cos e entrar em contato com pesquisadores do tema7, compreendeu o envolvimento de questões cultu-
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rais que precisam ser aprofundadas, para evitar uma pseudo-inclusão. Percebeu-se que é extremamente 
necessário haver diálogos entre as comunidades indígenas e a instituição para que juntas construam 
propostas, como, por exemplo, a criação de cursos voltados às suas necessidades, mais do que simples-
mente lhes destinar uma porcentagem de vagas. Assim, o grupo optou, pelo menos no início, por não 
incluir indígenas na reserva de vagas e, ao invés disso, apontar caminhos para que a instituição promova 
a sua inclusão a partir da interação com esses povos, que tanto têm a contribuir com a nossa sociedade.

As pessoas com necessidades educacionais especiais (cegueira, surdez, autismo, altas habilidades, 
paraplegia, Síndrome de Down etc.) também chegam à instituição em um número bastante reduzido. 
Para ampliar o acesso, a instituição precisa estar bem preparada para recebê-las, de forma desejada, em 
uma quantidade consideravelmente superior em seus cursos, em relação à atual. Assim como há diversas 
necessidades educacionais especiais, podem ser diferentes as formas de aprendizagem de cada pessoa. Por 
exemplo, nem todo surdo se comunica em libras e nem todo cego lê em braile, o que implica em diversifi-
cadas metodologias e, consequentemente, formação dos educadores e condições físicas de acessibilidade. 
Outra questão importante é a dos critérios para a seleção pela reserva de vagas, que necessitam ser bem 
definidos e acompanhados por uma equipe multidisciplinar. Por esses motivos, o Grupo Ações Afirmati-
vas, ao invés de incluir as pessoas com necessidades especiais na sua proposta de acesso inicial, propôs que 
fosse criado um programa a partir de estudos referentes às condições diferenciadas que busquem promo-
ver seu ingresso, sua permanência e êxito e sua inserção sócio-profissional, com qualidade.

Após todo o percurso de estudos, discussões e sistematização da proposta, o grupo realizou um se-
minário sobre as ações afirmativas para a comunidade escolar, no segundo semestre de 2007 e, frente às 
resistências, percebeu a necessidade de ampliar o debate e apresentar mais subsídios e argumentos para 
a sensibilização. Além disso, compreendeu que seria mais viável iniciar o programa de ações afirmativas 
nos cursos novos, a saber, os de Licenciatura em Ciências com Habilitação em Química e Física. Assim, 
organizou seminários no ano seguinte, em cada Unidade de Ensino, ou campus. Nesses eventos, a Dra. 
Dora Lúcia Bertulio, da Universidade Federal do Paraná e o Dr. Marcelo Tragtenberg, da UFSC, ambos 
atuantes em programas de ações afirmativas no ensino superior, apresentaram importantes elementos 
que indicavam a necessidade da reserva de vagas. Na mesma oportunidade, o grupo de trabalho ações 
afirmativas apresentou dados estatísticos do vestibular da instituição e a proposta de acesso com reser-
va de vagas elaborada. Os debates foram muito ricos e as sugestões quanto à proposta foram registradas 
para a sua re-elaboração.

O encaminhamento da proposta de ações afirmativas para o acesso, às instâncias deliberativas 
da instituição, foi realizado a partir de dois processos. Primeiramente, foi aprovada uma resolução de 
Diretrizes para as Políticas de Inclusão no CEFET-SC, em outubro de 2008, na qual a instituição se com-
prometia a desenvolver ações afirmativas para promover a inclusão de grupos em desvantagem social, 
garantindo, no mínimo, reserva de vagas para estudantes oriundos de escola pública e para negros, por 
meio de um Plano de Inclusão do CEFET-SC. No mesmo documento, estabelecia que os cursos novos 

7  Foi muito importante 
o diálogo com pesquisa-
dores indígenas ocorrido 
durante o VII Seminário 
“Leitura e escrita nas 
sociedades indígenas”, 
em julho de 2007, no Con-
gresso de Leitura do Brasil 
– COLE, em Campinas/SP.
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poderiam apresentar programas de inclusão, mesmo antes da formalização do Plano de Inclusão, se 
articulados ao Projeto Pedagógico do Curso. Algumas semanas depois, foi apresentada a proposta de 
ações afirmativas no plano do curso de Licenciatura em Ciências da Natureza, planejado para iniciar no 
primeiro semestre de 2009. Assim, no dia oito de outubro de 2008, foi aprovado o Programa de Ações 
Afirmativas na instituição!

No início de 2009, iniciaram os debates para a construção do Plano de Inclusão, consolidado no 
Seminário de Inclusão, com a participação de representantes de todos os campi do Instituto Federal 
e de movimentos sociais. Aliás, é importante destacar que muitos militantes de movimentos sociais e 
pesquisadores da temática contribuíram e continuam contribuindo durante toda a trajetória das ações 
afirmativas na instituição8. No Seminário de Inclusão, uma das ações aprovadas foi a ampliação das 
ações afirmativas de acesso com reserva de vagas, já no vestibular do segundo semestre de 2009, para 
todos os cursos superiores da instituição, incluindo os cursos à distância. Outras ações a destacar aqui 
são a ampliação da reserva de vagas para os cursos técnicos de nível médio, durante a vigência do Plano 
de Inclusão, a realização de uma experiência utilizando o Exame Nacional de Nível Médio (ENEM) e a 
criação de mecanismos diferenciados para pessoas com necessidades educacionais especiais e outros 
grupos em desvantagem social.

O grupo de trabalho, então, concluiu as suas atividades. Para assessorar a instituição, a partir desse 
momento, foi criada uma Comissão9, com representação da Reitoria e dos campi de Araranguá, Flo-
rianópolis, Jaraguá do Sul, Joinville e São José, com o objetivo de avaliar e acompanhar o Programa de 
Ações Afirmativas, propor ações para implementação do Plano de Inclusão, discutir sobre propostas 
de ingresso diferenciadas e sobre a inclusão, propor projetos, pesquisas e articulação com movimentos 
sociais, entre outros. O Instituto Federal de Santa Catarina, assim, tem atuado no sentido de buscar a 
efetivação das ações afirmativas, para além da implantação, com vistas a uma maior igualdade de direi-
tos, condições e oportunidades para toda a sociedade. 

3.2 O Programa de Ações Afirmativas
O Programa de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Santa Catarina10, destinado a estudantes 

que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em instituições públicas de ensino e a estudantes 
negros, é constituído de quatro eixos: preparação para o acesso, acesso com reserva de vagas, acom-
panhamento de permanência e êxito do estudante em seu percurso formativo e acompanhamento da 
inserção sócio-profissional dos estudantes egressos.

A preparação para o acesso refere-se à divulgação do Programa na perspectiva de inclusão socio-
econômica e étnico-racial no ensino superior, assim como à oferta do Programa Pré-Licenciatura, que 
prepara para o acesso aos Cursos de Licenciatura em Ciências da Natureza.

8  Em especial, Dora Lúcia 
Bertulio (UFPR), Luis 

Fernando Olegar (Mo-
vimento de Consciência 

Negra do Vale do Itapocú 
– Jaraguá do Sul/SC), 

José Nilton de Almeida e 
Joana Passos (NEN/UFSC), 

Vânia Monteiro da Silva, 
Marcelo Tragtenberg e 

Wilson Lalau (Comissão 
de Ações Afirmativas da 

UFSC), Marcos Caneta, 
Fernando Fritz Bueno e 
Marcos Aurélio Santos 

(Bloco Liberdade) e Sonia 
Regina Adão (IF-SC).

9  Participam ativamente 
da Comissão de Ações 
Afirmativas os servido-

res: André Soares Alves, 
Giovani Batista de Souza, 
Giselli Dandolini Bonassa, 
Graciane Daniela Sebrão, 
José Luís Alves da Rocha, 
Mariângela Mattos Ávila, 

Luciana Maciel, Luciana 
Martendal, Marilene 

Salete Damian, Michelle 
Conceição Corrêa, 

Rogério Machado Rosa e 
Vanessa Dal-Ri.

10  Aprovado pela 
Resolução 008/2009/CS 

(IF-SC, 2009).



N
EG

RO
S 

N
O

 B
RA

SI
L

Po
lít

ic
a,

 c
ul

ta
 e

 p
ed

ag
og

ia
s

173

As ações de permanência e êxito compreendem apoio acadêmico, com projetos voltados ao aten-
dimento pedagógico; apoio econômico em face de demandas de situação de baixa renda, com criação, 
reestruturação e ampliação de programas de assistência estudantil já existentes e convênios com órgãos 
púbicos ou privados para auxiliar a permanência; e atenção à formação político-social do estudante, 
mediante o uso de metodologias de interação que privilegiem o (re)conhecimento das suas caracterís-
ticas socioculturais e econômicas a fim de ampliar o seu repertório político-cultural e estimular uma 
inserção protagonista e solidária na instituição.

O acompanhamento da inserção sócio-profissional dos alunos egressos que aderiram ao Programa 
de Ações Afirmativas será efetuado a partir de um banco de dados com informações atualizadas desses 
estudantes e contatos sistemáticos, buscando obter informações sobre sua inserção sócio-profissional.

Nas ações afirmativas de acesso, são destinadas sessenta por cento das vagas de cada curso para a 
reserva de vagas, distribuídas da seguinte forma: dez por cento para candidatos negros, prioritariamen-
te para os que tenham cursado todo o Ensino Médio em instituições públicas de ensino; cinquenta por 
cento para candidatos oriundos de escola pública, ou seja, que tenham cursado integralmente o Ensino 
Médio em instituições públicas de ensino. As demais vagas, que totalizam no máximo quarenta por 
cento, podem ser preenchidas por qualquer candidato, de acordo com os critérios de classificação, seja 
optante ou não às vagas das ações afirmativas. Quando há vagas não preenchidas nas ações afirmativas, 
por falta de candidatos inscritos e classificados, estas são disponibilizadas para a classificação geral.

A classificação dos candidatos ocorre em três categorias, nesta ordem: negros, escola pública e 
classificação geral. Na lista de classificação de negros, estão apenas os candidatos que optaram pela 
reserva de vagas para negros, com prioridade aos que são oriundos de escola pública11. Na lista de 
classificação dos candidatos oriundos de escola pública, estão os que optaram pela reserva de vagas 
para escola pública, incluindo os negros dessa condição. Na lista de classificação geral, estão todos os 
candidatos, inclusive os que já estão nas outras duas listas. Cada lista está organizada em ordem decres-
cente da nota do vestibular, pela qual são selecionados os candidatos para o preenchimento das vagas 
disponíveis em cada categoria, ou seja, os aprovados. Para entrar em qualquer uma das três listas de 
classificação, o candidato precisa obter o mínimo de três pontos na redação do vestibular. É importante 
enfatizar que a divulgação dos aprovados em cada curso é feita por ordem alfabética, ficando em sigilo 
os candidatos selecionados pela reserva de vagas.

Salienta-se que o candidato optante pelas vagas para negros das ações afirmativas pode também 
concorrer às vagas para oriundos de escola pública (desde que tenha cursado todo o Ensino Médio em 
escola pública) e, assim, não corre o risco de ser prejudicado por sua escolha (negros ou escola pública): 
caso sua nota não seja suficiente para ser aprovado na lista de classificação da reserva de vagas para 
negros, por serem poucas vagas, ele ainda tem a possibilidade de entrar pela classificação da reserva de 
vagas para escola pública ou, ainda, pela classificação geral. Da mesma forma, um candidato às vagas 

11  Primeiro são sele-
cionados os candidatos 
optantes pela reserva de 
vagas para negros que 
tenham cursado todo o 
Ensino Médio em escola 
pública. Não havendo mais 
inscritos nesta condição, 
as vagas remanescentes 
poderão ser preenchidas 
por candidatos negros, 
oriundos de outro per-
curso escolar (instituições 
privadas de ensino). 
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para a escola pública que não for aprovado nesta categoria, pode ser aprovado pela classificação geral, 
bastando ter uma nota superior a dos demais candidatos da lista.

Para concorrer às vagas das ações afirmativas, o candidato precisa fazer essa opção no ato da ins-
crição do vestibular. As vagas para negros devem ser preenchidas por candidatos negros, de cor preta 
ou parda, que tenham traços fenotípicos que os caracterizam na sociedade como pertencentes ao gru-
po racial negro. Não se enquadram nessa situação os candidatos que não tenham traços fenotípicos que 
os identificam com o grupo racial negro, mesmo que possuam algum ascendente negro. Têm prioridade 
na classificação os candidatos negros que cursaram integralmente todas as séries do Ensino Médio em 
instituição pública de ensino e, na falta de inscritos nessa condição, podem ser preenchidas por candi-
datos negros que não tenham cursado todo o Ensino Médio em escolas mantidas pelo poder público. 
Já as vagas para candidatos oriundos de escola pública devem ser preenchidas exclusivamente por can-
didatos que cursaram integralmente todas as séries do Ensino Médio em instituição pública de ensino.

No caso de haver vagas não preenchidas na primeira chamada (quando algum candidato aprova-
do não efetua a sua matrícula ou desiste das vagas nos primeiros dias), é selecionado o próximo candi-
dato da mesma lista de classificação em que foi aprovado o candidato desistente (reserva para negros, 
reserva para oriundos de escola pública ou classificação geral). Entretanto, no momento da divulgação 
dos aprovados na segunda chamada (ou chamadas posteriores), aparecem apenas os nomes dos can-
didatos, sem ser divulgada a categoria pela qual foram aprovados. Assim, caso sejam chamados cinco 
candidatos, por exemplo, na segunda chamada, não significa que o quinto candidato da lista de espera 
da classificação geral seja chamado, pois pode haver candidatos das outras listas. Em seu boletim de 
desempenho individual, o candidato pode verificar a sua classificação em cada categoria (negros, e/ou 
escola pública e/ou classificação geral).

O candidato aprovado pela reserva de vagas para negros deve participar de uma entrevista realiza-
da por uma comissão, composta por servidores da instituição e representantes de movimentos sociais 
negros. Nesse momento, precisa assinar uma autodeclaração de que é negro, de cor preta ou parda, e 
possui fenótipo que o caracteriza na sociedade como pertencente ao grupo racial negro, que será ou 
não validada pela comissão, que tem o papel de representar a sociedade na verificação fenotípica do 
candidato. Quando há alguma dúvida, a comissão orienta o candidato a apresentar, dentro de um prazo 
definido, mais elementos, como, por exemplo, fotos de outros momentos de sua vida, com amigos, fa-
miliares etc., mostrando que é percebido como sendo da população negra, na sociedade. As entrevistas 
já realizadas na instituição têm sido muito valiosas, pois nelas a comissão pode conhecer mais os candi-
datos, suas expectativas, trocar experiências, contar sobre a conquista da sociedade na implementação 
das ações afirmativas, enfim, criar vínculos e ter mais subsídios para atuar em sua permanência e êxito, 
durante seu percurso formativo.
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Na matrícula, o candidato aprovado pela reserva de vagas para escola pública deve entregar o 
histórico escolar que comprove ter cursado com aprovação todas as séries do Ensino Médio em insti-
tuições públicas de ensino12. O candidato aprovado pela reserva de vagas para negros precisa entregar o 
documento de autodeclaração validado pela Comissão e, quando oriundo de escola pública, também 
precisa comprovar que foi aprovado em todas as séries do Ensino Médio em instituições públicas. Os 
candidatos que não apresentarem esses documentos, nos dias programados para a realização de matri-
cula, perdem a vaga e não retornam às listas de classificação.

Os candidatos que cursaram parcial ou integralmente qualquer série(s) do Ensino Médio em 
escola particular, mesmo que tenha sido com bolsa de estudo ou na modalidade de educação de 
jovens e adultos (“supletivos” de escolas privadas), não podem concorrer às vagas de escola pública 
das ações afirmativas. Esse talvez não seja o critério mais justo, já que há pessoas economicamente 
empobrecidas que conseguem, na maioria das vezes com muito esforço, cursar algum ano do Ensino 
Médio em uma escola particular, assim como pessoas com mais condições financeiras podem prefe-
rir estudar em escolas públicas de qualidade. Entretanto, é o de mais fácil operacionalização quanto 
à comprovação. Além disso, apesar de não ser a escola pública exclusiva a pessoas de baixa renda, 
é essa rede que recebe estudantes de extratos socioeconômicos menos favorecidos, não podendo 
dispensar recursos para custear uma escola privada. Por isso, a escola pública é um critério adequado 
e que possibilita o alcance de grupos sociais almejados.

Por fim, o Programa de Ações Afirmativas do Instituto Federal de Santa Catarina passa por uma 
avaliação desde a sua implementação, em 2009, até integralizar um período de quatro anos, com 
pesquisas qualitativas e quantitativas, buscando se aprimorar frente às demandas sociais e em seu 
objetivo de inclusão.

3.3 Impactos quantitativos
As ações afirmativas de acesso no Instituto Federal de Santa Catarina, já no segundo semestre, 

apresentam dados relevantes para uma breve análise. Com o objetivo de verificar impactos quantitati-
vos da reserva de vagas já implementada, foram tabulados os seguintes dados referentes ao vestibular 
para o ingresso do segundo semestre do ano de 2009: pontuação final dos candidatos, autodeclaração 
de cor/raça e onde cursou o Ensino Médio (se foi integralmente em escola pública de ensino ou não). 
Os mesmos dados foram utilizados em simulações para a comparação entre o resultado obtido com a 
reserva de vagas e o que seria obtido caso não houvessem sido aplicadas as ações afirmativas. Alguns 
resultados podem ser visualizados nos gráficos a seguir:

12  As instituições 
públicas de ensino são as 
criadas ou incorporadas, 
mantidas e administra-
das pelo Poder Público, 
conforme o Artigo 19 
da Lei nº 9.394/96– Lei 
de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. 
(BRASIL, 1996).
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Gráfico 10 – Curso de Design de Produtos – Vestibular IF-SC 2009/2.

Amarela

Indígena

Negra

Branca

10,0%

88,9%

0,6%
0,6% 16,7%

83,3%

8,3%

91,7%

Fonte: IF-SC.

Gráfico 11 - Curso de Mecatrônica Industrial – Vestibular IF-SC 2009/2 

Candidatos por autodeclaração de cor/raça.

Amarela

Indígena

Negra

Branca

12,5%

86,6%

0,9%

Inscritos: Aprovados:
Seriam aprovados

sem ações afirmativas:

22,2%

77,8%

11,1%

88,9%

Fonte: IF-SC.
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Gráfico 12 - Curso de Sistemas de Energia – Vestibular IF-SC 2009/2 

Candidatos por autodeclaração de cor/raça.

Amarela

Indígena

Negra

Branca

Inscritos: Aprovados:
Seriam aprovados

sem ações afirmativas:

18,3%

80,9%

0,9%
25,0%

75,0%

9,4%

90,6%

Fonte: IF-SC.

Pode-se perceber, nesses gráficos, que a porcentagem de candidatos autodeclarados negros aprova-
dos se manteve ou até foi superior, com relação à sua porcentagem entre os inscritos. No entanto, se não 
houvesse ações afirmativas, a aprovação seria consideravelmente inferior. No curso superior de Design de 
Produtos, no Campus Florianópolis, 10% dos candidatos inscritos eram autodeclarados negros. Entre os 
aprovados, esse número aumentou para 16,7%, mas, se não houvesse reserva de vagas, seria de 8,3%. No 
curso superior de Mecatrônica Industrial, os candidatos autodeclarados negros corresponderam a 12,5% 
dos inscritos e 22,5% dos aprovados, mas seriam 11,5% sem as ações afirmativas. No curso superior de 
Sistemas de Energia, entre os candidatos inscritos, os autodeclarados negros eram de 18,3% e, no resultado 
de aprovação, corresponderam a 25,0%. Porém, sem a reserva de vagas, seria de apenas 9,4%.

Os casos em que a porcentagem de negros aprovados é maior que a porcentagem da reserva de vagas 
(dez por cento), explica-se pelo fato de que estes também são aprovados pela classificação geral ou pela re-
serva de vagas para escola pública. Os dados de cor/raça utilizados na simulação referem-se à autodeclaração 
do candidato e não à sua opção pelas ações afirmativas, pois o objetivo dessa pesquisa é verificar o aumento 
do ingresso de candidatos autodeclarados negros na instituição, mesmo os que não foram selecionados pela 
reserva de vagas. Aliás, há muitos candidatos autodeclarados negros que, no momento da inscrição, optam 
por concorrer apenas à classificação geral, por motivos que serão frutos de pesquisas futuras.
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Quanto às ações afirmativas para a escola pública, há resultados também significativos. Verifica-se 
nos gráficos a seguir, à esquerda, os resultados que foram obtidos com a reserva de vagas; à direita, uma 
simulação de como seria se não houvesse as ações afirmativas:

Gráfico 13 – Curso de Design de Produtos – Vestibular IF-SC 2009/2 

Candidatos por percurso escolar*

Pública

Não Pública

Seriam aprovados
sem ações afirmativas:

Aprovados
com ações afirmativas:

54,2%45,8% 20,8%79,2%

Fonte: IF-SC.
* Se cursaram ou não integralmente o Ensino Médio em escola pública.

Gráfico 14 – Curso de Mecatrônica Industrial – Vestibular IF-SC 2009/2

Candidatos por percurso escolar*

Pública

Não Pública

Seriam aprovados
sem ações afirmativas:

Aprovados
com ações afirmativas:

52,8%47,2% 25,0%75,0%

Fonte: IF-SC.
* Se cursaram ou não integralmente o Ensino Médio em escola pública.
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Comparando-se os gráficos da direita e esquerda, referentes ao vestibular do segundo semestre 
de 2009, é perceptível a diferença entre os dados de aprovação obtidos e os que resultariam se as ações 
afirmativas, no Instituto Federal de Santa Catarina, não fossem aprovadas. A parcela pontilhada, nos 
gráficos, que corresponde aos candidatos oriundos de escola pública aprovados, é muito maior na co-
luna da esquerda. Isso também foi verificado em outros cursos superiores, como Sistemas de Energia e 
Sistemas Eletrônicos, ambos no campus Florianópolis, e Mecatrônica Industrial e Gestão Hospitalar, no 
campus Joinville. Os aprovados sem a reserva de vagas chegariam a corresponder menos que a metade 
do que foi concretizado com as ações afirmativas.

Ainda há muitas pesquisas a serem feitas quanto às ações afirmativas do Instituto Federal de 
Santa Catarina. Como já foi enfatizado, essas investigações trazem elementos essenciais para o apri-
moramento do Programa, que vai muito além do acesso propriamente dito: implica na aproximação 
com os futuros interessados a ingressar, na permanência e êxito do estudante, inclusive em sua for-
mação e participação político-social, e no acompanhamento de inserção socioprofissional do egres-
so. A partir dos dados apresentados, já é possível perceber que há distorções sociais que precisam 
ser transformadas, exigindo atitudes emergenciais, no sentido de combater injustiças para que uma 
parcela considerável da população, comumente excluída por diversas discriminações, possa ter aces-
so às instituições de ensino superior.

4 A Opção por Cotas na UDESC

4.1 A proposta
O Conselho Universitário (CONSUNI) da UDESC aprovou, em setembro de 2009, um Programa 

de Ações Afirmativas que compreende um conjunto de políticas de acesso a universidade, bem como 
um programa de permanência que entrará em vigor no vestibular de 2010. A proposta estabelece um 
percentual de 20% das vagas nos cursos oferecidos pela UDESC para candidatos que tenham cursado 
ensino fundamental e médio em instituições públicas de ensino e 10% das vagas para candidatos negros 
através do sistema de cotas. Inclui também a criação de vagas suplementares, sendo 5 vagas para can-
didatos que pertençam a povos indígenas e 20 vagas para pessoas com deficiências. A aprovação dessa 
proposta foi fruto de um longo processo que pretendemos relatar nesse artigo.
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4.2 Histórico
O debate sobre a adoção de um Programa Ação Afirmativa na UDESC foi provocado por um Pro-

jeto de Lei (PL) da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, de autoria do Deputado Francisco de Assis, 
que obrigava, no artigo 1º do PL nº 353/01, a UDESC a “reservar, anualmente, no mínimo cinquenta 
por cento das vagas de cada curso de graduação, para alunos que tenham cursado integralmente os 
ensinos fundamental e médio em escolas da rede pública”. No que diz respeito à reserva de vagas para 
negros, o referido PL, no inciso III de seu Artigo 2º, propunha que “aos candidatos negros será garantido, 
dentro da porcentagem referida no caput do Art. 1º, o percentual referente ao número de inscrições de 
candidatos negros no curso”. 

O parecer de vistas do Deputado Paulo Eccel diligenciou o PL para o Conselho Universitário da 
UDESC por entender que o projeto deveria ser discutido pela universidade, evocando a Autonomia 
Universitária. Naquela ocasião, o Conselho Universitário deliberou pelo envio do projeto aos Centros de 
Ensino da UDESC para ser debatido por comissões indicadas pelos Diretores de Centro.

4.3 Os Debates na UDESC
Posteriormente foi nomeada pelo reitor13 uma Comissão Central14, com membros de todos os 

centros da UDESC15 com a tarefa de elaborar uma proposta de resolução sobre ações afirmativas para a 
UDESC, que nortearia o debate e a deliberação final do Conselho Universitário.

No interior da Comissão Central houve um rico processo de discussão. De início havia apenas 
um consenso sobre a necessidade de uma política de ação afirmativa de caráter sócio-econômico. 
Um conceito que nos ajudou a entender esta questão foi o de “mérito de trajetória”, em oposição 
ao “mérito de chegada”. O principal argumento era o de que o vestibular avalia igualmente pessoas 
que tiveram trajetórias escolares e vivenciais muito diferenciadas. Uma imagem apresentada nos 
debates para esclarecer esta questão comparava pilotos numa corrida de carros. Uns correndo 
com uma Ferrari e outros com um Fusquinha. Avaliar quem chegou primeiro não indica necessa-
riamente quem é o melhor piloto. Outro argumento era a seletividade crescente do vestibular da 
UDESC: sabíamos que, de acordo com o Censo Escolar de 2005, dos 280.000 alunos, matriculados 
no ensino médio em Santa Catarina, 83,34 % o fizeram em escola pública e apenas 16,66 % em 
escolas privadas. No entanto essa relação não só se invertia, no vestibular da UDESC, como tam-
bém estava se acentuando: entre os classificados no vestibular de 2005, 34,72% eram oriundos de 
escolas públicas e 53,23%, de escolas privadas. Já em 2008, apenas 28,51% dos classificados eram de 
escola pública e 60,96% de escolas privadas.

13  Prof. Sebastião Iberes 
Lopes Melo.

14  Fizeram parte efeti-
vamente da Comissão 
Central: CEART: Profa. 

Márcia Pompeo Nogueira 
(Presidente); CAV: Profa. 
Márcia Regina Pfuetzen-

reiter; CEFID: Prof. Rudney 
da Silva; CEO: Prof. Luciano 

Emílio Hack; ESAG: Profa. 
Dannyela da Cunha Le-

mos; FAED: Profa. Gláucia 
de Oliveira Assis; CEPLAN: 

Prof. Delcio Pereira; CCT: 
Técnica Ana Maria Flores; 

CEAD: Técnico Roberto 
Cássio Jatobá de Souza 

(Titular); CEAD: Técnica 
Jucemara Maria Martins 

(Suplente); CEAVI: Acadê-
mica Daiana Márques.

15  A UDESC é multicam-
pi, possui Centros de Ensi-
no em todas as regiões do 
Estado de Santa Catarina. 
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O debate sobre a necessidade de uma ação compensatória para candidatos negros e indígenas foi 
se afirmando dentro da comissão a partir de leituras e debates internos. É interessante ressaltar a im-
portância dessa discussão num estado como Santa Catarina, pois embora os negros constituam cerca 
de 12% da população, eles são muitas vezes invisíveis para a população em geral. Da mesma forma é 
invisível o preconceito, então o debate realizado na comissão e depois em Centros da UDESC contri-
buiu sobretudo para demonstrarmos como se produzem as desigualdades raciais e o papel do sistema 
escolar na produção dessas diferenças. Esse debate foi muito importante dentro da Comissão e mais 
tarde quando apresentamos a proposta ao Conselho Universitário, pois conseguimos demonstrar que 
a desigualdade no Brasil não é apenas de ordem econômica, mas étnico-racial. Foi a partir desse debate 
que conseguimos propor um Programa de Ações Afirmativas que incluísse cotas para estudantes que 
cursaram o ensino Fundamental e Médio em instituições públicas de Ensino, cotas para negros e vagas 
suplementares para indígenas. 

No processo de aprofundamento das discussões, dois debates com convidados externos foram fun-
damentais para o posicionamento final da comissão: o primeiro trazia o Prof. Leandro Tessler (UNICAMP) 
e o Prof. Marcelo Tragtenberg (UFSC), que apresentaram propostas de sistema de pontos e de reserva de 
vagas, implantadas em suas respectivas universidades. O segundo debate contou com Antonella Maria 
Imperatriz Tassinari, Maria Dorothea Post Darella, e Cátia Weber, respectivamente Professora da UFSC, 
Coordenadora do Museu de Antropologia da UFSC e Mestre que defendeu dissertação sobre educação 
indígena. Elas apresentaram alternativas sobre ações afirmativas para a população indígena.

O debate sobre o sistema de reserva de vagas através de cotas versus uma política de pontuação 
extra para candidatos provenientes de escola pública e declarados negros, denominado sistema de bô-
nus, foi o mais polêmico dentro da comissão. A opção escolhida por ampla maioria da comissão foi o 
sistema de cotas, em função do entendimento de que apenas dessa forma poderíamos garantir a diver-
sidade socioeconômica e étnico racial que entendemos ser fundamental para a UDESC.

O entendimento da maioria da comissão foi de que o sistema de bônus (pontos ou percentual a 
mais na nota no vestibular) é muito irregular, seu impacto varia de curso para curso. Para garantir a di-
versidade socioeconômica e étnico-racial em todos os cursos, os bônus teriam que variar de curso para 
curso, de acordo com uma meta da instituição, pois um bônus geral, baseado no desvio padrão da nota 
de cada prova, poderia gerar cursos com poucos ou sem nenhum estudante negro ou de escola pública, 
mantendo a atual segregação socioeconômica ou étnico-racial, em cursos mais seletivos.

Durante o debate nos deparamos ainda com um empecilho intransponível para adotar com serie-
dade uma proposta de bônus na UDESC: faltavam dados para avaliar a demanda de estudantes negros, 
já que apenas em 2008 o quesito cor/raça passou a fazer parte do questionário socioeconômico do 
vestibulando da UDESC.
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Dessa forma, entendemos que o sistema de cotas é a forma mais simples de alcançar a meta de 
diversidade socioeconômica e étnico-racial que a comissão entendia ser importante para a UDESC. Ao 
se estabelecer um percentual fixo, se garante o mínimo de diversidade que se admite para um ambiente 
formativo democrático e para uma universidade que forme para uma sociedade com diversidade.

4.4 A proposta da Comissão
A proposta que resultou do trabalho da comissão foi um Programa de reserva de vagas no concur-

so vestibular para alunos provenientes da escola pública, para negros e indígenas por um período de 
cinco anos, ao final do qual o sistema seria reavaliado e aprimorado.

O programa prevê a reserva de 20% da vagas de cada curso para alunos que tiverem cursado todo 
o ensino fundamental e médio nas escolas públicas, e 10% de vagas para alunos negros. Com relação aos 
indígenas, a comissão propôs que fossem oferecidas 5 vagas suplementares, proporcionais à população 
indígena no Estado16.

Segundo a proposta da Comissão, esta regra valerá para a primeira e segunda fase do vestibular. 
Seguindo as regras do vestibular da UDESC, nenhum candidato pode zerar em nenhuma das duas eta-
pas (a 1ª etapa tem provas de matemática, biologia, história, língua estrangeira e conhecimentos gerais 
de Santa Catarina e a 2ª etapa tem provas de física, química, geografia e português). Os candidatos mais 
pontuados na 1ª etapa são selecionados para a segunda etapa numa proporção de 4 vezes o número 
de vagas por curso. Em ambas as fases se aplicará a reserva de vagas para 20% dos candidatos melhor 
classificados que optaram por cotas de escola pública e para 10% de candidatos melhor classificados 
que cotas para negros. Caso os alunos cotistas não preencham as vagas, estas serão redirecionadas para 
o sistema de classificação geral. 

No caso dos candidatos por cotas para negros ou escola pública que não forem selecionados pelo 
sistema de cotas e obtiverem classificação superior ao último classificado por curso no resultado geral, 
estes entrarão pela classificação geral.

A comprovação exigida aos aprovados pelo sistema de cotas inclui, no caso da escola pública, a 
apresentação de documentação comprobatória de que frequentaram todo o ensino fundamental e 
médio na escola pública. No caso dos candidatos que optaram por cotas para negros, após o resultado 
da seleção e antes da matricula, deverão comprovar, para uma Comissão de Verificação, que são re-
conhecidos socialmente como negros, ou seja, apresentam fenótipos que os caracteriza na sociedade 
como pertencentes ao grupo racial negro. No caso dos candidatos indígenas, a comprovação se dará 
através da informação do grupo indígena a que pertencem, sua situação linguística, descrição da sua 
história de vida e as expectativas em relação ao curso que deseja frequentar. Esta declaração será entre-

16  Paralelamente, a 
UDESC tomou parte 
de uma comissão em 

conjunto com a UFSC 
e outras entidades que 

estudavam uma proposta 
de licenciatura voltada 
especificamente para a 

população indígena.
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gue no ato de matrícula. Os candidatos declarados indígenas classificados no vestibular também serão 
entrevistados por comissão institucional de verificação que, a partir de uma entrevista com o candida-
to, verificará a veracidade das informações prestadas.

Quando a comissão, após a entrevista, não estiver de acordo em relação à identidade étnica do 
candidato, sua matricula será recusada, cabendo a ele o direito de recurso por escrito à comissão.

Foi também entendimento da comissão que, para a implementação do Programa de Cotas, havia 
a necessidade incluir medidas que garantissem não apenas a democratização do acesso à universidade, 
mas que também levassem em consideração a permanência. Neste sentido, foi proposta uma Comissão 
de Acompanhamento e Avaliação da Implementação do Programa, que deverá acompanhar e pesquisar 
o desempenho dos alunos, bem como sugerir alternativas de bolsas e apoio pedagógico, conforme as 
possíveis dificuldades identificadas. Dessa forma, o Programa de Ações afirmativas envolverá não ape-
nas o acesso, mas também a permanência, incluindo: preparação para o acesso aos Cursos de Gradua-
ção da Universidade; acompanhamento e permanência do aluno na Universidade; acompanhamento 
da inserção sócio-profissional dos alunos egressos da Universidade; ampliação de vagas nos cursos de 
graduação; oferecimento de cursos noturnos.

Uma vez elaborada a proposta da comissão, ela foi entregue ao reitor Professor Sebastião Iberes 
Loes de Melo em maio de 2008. Em seguida, foram organizados, durante o segundo semestre de 2008 
e início de 2009, debates em que os membros da Comissão apresentaram e discutiram a proposta de 
Ação Afirmativa em todos os Centros da UDESC. Houve também um debate em que os membros da 
Comissão apresentaram e debateram a proposta da Comissão aos Diretores de Centros da UDESC. 
Nesse processo contamos com o apoio do Prof. Marcelo Tragtenberg, que participou de alguns desses 
debates, trazendo dados sobre o processo da UFSC e trouxe dados sobre desigualdades e discriminação 
raciais no Brasil e mais especificamente, em Santa Catarina. A Pró-Reitoria de Extensão Cultura e Co-
munidade, através do Pró-Reitor de Extensão, professor Paulino de Jesus Francisco Cardoso e o Coorde-
nador de Extensão, Prof. Alfredo Balduíno dos Santos teve um importante papel na organização desses 
debates e no apoio aos encaminhamentos do processo no Conselho Universitário.

4.5 A Deliberação no Conselho Universitário
O Reitor da UDESC, Prof. Sebastião Iberes Loes de Melo, encaminhou a proposta da Comissão 

Especial para debate e deliberação no CONSUNI em julho de 2009, mais de um ano depois dela ter sido 
entregue a ele pela Comissão (maio de 2008).

A deliberação no Conselho Universitário se deu em dois momentos, seguindo as normas in-
ternas. Numa primeira reunião deliberou-se sobre as linhas condutoras da proposta de Ação Afir-
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mativa. A proposta encaminhada pela Comissão de forma geral foi aprovada, mas deixou-se para 
deliberar os detalhes da proposta num segundo momento. Uma alteração é solicitada por um 
membro do CONSUNI e é acatada pelo Conselho: incluir uma proposta de ação afirmativa para 
pessoas portadoras de deficiências.

A mesma comissão foi novamente nomeada pelo reitor e num período de menos de um mês 
adaptou a proposta original. Mesmo entendendo que o debate sobre a inclusão de pessoas com 
deficiências foi prejudicado pela falta de tempo para o amadurecimento da proposta, sua inclusão 
contribuiu para a proposta de democratizar o acesso à universidade e garantir uma maior diversida-
de no momento de formação.

Na reunião do Conselho Universitário de 10/09/2009, foi aprovada a Resolução 043/2009 que cria 
o Programa de Ações Afirmativas da UDESC. Houve ainda em 29/10/2009 um recurso do Conselho de 
Ensino e Pesquisa (CONSEPE) solicitando novos trâmites dentro da UDESC que retardariam a imple-
mentação da Resolução. O CONSUNI, por ampla margem de votos, não acolheu o recurso do CONSE-
PE, referendando novamente a aprovação do Programa de Ações Afirmativas.

Assim, após a aprovação da Resolução no CONSUNI os encaminhamentos necessários incluíam a 
instalação da Comissão de Acompanhamento e os demais procedimentos para a implantação do Pro-
grama. A expectativa geral era a inclusão da proposta de Ação Afirmativa no Edital do Vestibular 2010.2. 
Entretanto, esse edital não estabelece as ações afirmativas de acesso à UDESC aprovadas no CONSUNI.

Existem representações no Ministério Público Estadual de Santa Catarina, tentando reverter a si-
tuação, mas a resistência ao processo de democratização do acesso à UDESC ainda é levada adiante 
por pessoas que mesmo derrotadas pela principal instância de decisão da universidade, ainda teimam 
em usar seu poder para tentar impedir a construção de uma universidade de qualidade, que garanta a 
diversidade na formação e na estruturação do ensino.
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