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PALAVRA DA SecretáriA
DA EDUCAÇÃO
Ao nos aproximarmos das nossas escolas, observamos as múltiplas determinações,
sua cultura, as influências do ambiente e as diversas interferências do processo educacional nelas próprias e no seu entorno, trazendo o seu significado, as oportunidades
criadas, os processos nelas vividos e as experiências ali realizadas.
O desafio maior é sem dúvida, o conhecimento em si, razão do nosso trabalho e
função essencial da escola. No entanto, constantemente vai além, demonstrando-nos
demandas novas, exigindo um posicionamento em relação aos novos desafios que se
opõem para a educação e que devem ser trabalhados neste contexto, tanto para os
profissionais da escola, como para os educandos, seus pais e a comunidade, em toda
a complexidade de cada um desses segmentos. Tais desafios trazem as inquietudes
humanas, as relações sociais, econômicas, políticas e culturais, levando-nos a avaliar os
enfrentamentos que devemos fazer. Implica, imediatamente, a organização de nossas
tarefas e o projeto político-pedagógico que aponta a opção pela direção educacional
dada pelo coletivo escolar, nossos planos, métodos e saberes a serem enfrentados, para
hoje, sobre o ontem e com a intensidade do nosso próximo passo.
A reativação constante nos impele a pedir mais: mais estudos, pesquisas, debates, novos conhecimentos, e aquilo que nos abastece e reconhecemos como valoroso,
inserimos e disponibilizamos nessa escola que queremos fazer viva – replanejamos e
reorganizamos nossas práticas. Os princípios, sem dúvida, diretrizes que nos guiam são
os mesmos, os quais entendemos como perenes. A escola é, na nossa concepção, por
princípio, o local do conhecimento produzido, reelaborado, sociabilizado dialeticamente,
sempre na busca de novas sínteses, construídas na e com a realidade.

Este Caderno é um pouco de tudo isso e é parte de uma coleção que pretende
dar apoio a diferentes propostas emanadas das escolas. É uma produção que auxilia nas
respostas dadas aos desafios educacionais contemporâneos que pairam sobre nossa ação
escolar e precisam ser analisados, bem como refletidos para as necessárias intervenções
e superações no contexto educacional.

Yvelise Freitas de Souza Arco-Verde

Relações Étnico-Raciais

A tarefa de rever a prática educativa nos impulsiona para que voltemos aos
livros, analisemos os trabalhos desenvolvidos por nossos professores, adicionemos,
co-participemos, contribuamos, façamos a releitura das realidades envolvidas e caminharemos par ao futuro.

SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO
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a EducaçÃo para as rElaçõEs
Étnico-raciais na rEdE Estadual
dE Ensino
Apresentamos para a rede estadual de educação mais um caderno temático que
trata das relações étnico-raciais e ensino da história e cultura afro-brasileira e africana.
Trata-se de mais uma etapa na implementação de políticas públicas que objetivam uma
educação de qualidade para todos e todas.
Este material tem a intenção de focalizar as relações étnico-raciais de modo a
colaborar para uma compreensão crítica dos condicionantes que determinam a situação
que observamos atualmente no Brasil em relação aos afrodescendentes e africanos.
Propõe-se, dessa forma, o necessário enfrentamento ao pensamento eurocêntrico, enfrentamento este que, segundo entendemos, precisa ser feito cotidianamente no interior
de nossas escolas estaduais.
Compreendemos que a instituição escolar é um espaço privilegiado de formação
dos cidadãos e cidadãs de nosso estado. Por isso, assumimos, na rede estadual, uma
política educacional para as relações étnico-raciais, de forma que possamos, mediante
a formação dos coletivos escolares, contribuir para reverter esta dívida histórica nacional, traduzida pela situações de exclusão e de invisibilidade às quais foram remetidas,
desde a colonização portuguesa, toda uma população de afrodescendentes e africanos.
Nesse sentido, este caderno vem somar-se a outras ações desenvolvidas por esta secretaria, dando continuidade à busca de uma educação cada vez mais comprometida com
a construção dos ideais de justiça social e solidariedade.

Alayde Maria Pinto Digiovanni
SUPERINTENDENTE DA EDUCAÇÃO
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APRESENTAÇÃO DO CADERNO
É com satisfação que apresentamos a terceira publicação sobre os assuntos referentes à Educação para Relações Étnico-Raciais e Ensino de História
e Cultura Afro-brasileira e Africana, uma iniciativa da Diretoria de Políticas e
Programas Educacionais por meio da Coordenação de Desafios Educacionais
Contemporâneos.
Presentes nas ações realizadas por essa instituição desde 2003, data de
promulgação da Lei n. 10.639, e inseridos nos conteúdos das disciplinas da
Educação Básica do Estado do Paraná, os temas vêm contribuindo de forma
efetiva para a superação de práticas preconceituosas seguidas de racismo e de
discriminação no espaço escolar.
Na busca de uma educação anti-racista, essa publicação pauta-se na perspectiva do reconhecimento das diferenças para, a partir daí, construir identidades
e efetivar uma igualdade, tanto de condições, como de direitos e deveres. Dirigese aos educadores da Rede Pública Estadual de Ensino e o principal objetivo
é continuar subsidiando teórico-metodologicamente esses profissionais no
tratamento pedagógico das questões relacionadas à Educação para as Relações
Étnico-Raciais e o Ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.
A todos, uma excelente leitura e aprofundamento dos estudos sobre essa
demanda, no intuito de efetivar uma educação inclusiva que atenda às diversidades no Estado do Paraná.

Fátima Ikiko Yokohama

Relações Étnico-Raciais

DIRETORA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS EDUCACIONAIS
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introduçÃo
Esta publicação, resultante de um processo encaminhado pelo Departamento da Diversidade,
através da Coordenação de Desafios Educacionais Contemporâneos por meio da Equipe de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, com a assessoria de outros profissionais, teve seu ponto de partida
nas necessidades reais dos/as educadores/as da Rede Estadual de Ensino. Dividida em três partes –
Artigos, Inventários de Experiências e Sugestões de Filmes, Músicas, Bibliografias e Sítios – seu formato
segue a mesma linha dos Cadernos Temáticos, publicados anteriormente, mas não é uma seqüência
dos mesmos. Seu conteúdo inédito traz informações que são encaminhadas por diferentes linhas de
expressão – histórica, sócio-filosófica, antropo-teológica, artística, literária e didático-pedagógica –
através de reflexões de teóricos/as oriundos/as de diversos meios.
Os conteúdos expressos nestes artigos, bem como a linguagem, são de inteira responsabilidade
dos/as autores/as. Dessa forma, há uma flexibilização quanto ao uso do masculino e feminino, embora
nos textos produzidos pela equipe de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, que organizou este
publicação (inclusive esta Introdução), privilegiou-se utilizar ambos.
Expressões particulares da cultura afro-brasileira são analisadas nos diversos artigos, os quais
atentam para as representações do/a negro/a que circulam em diferentes suportes da memória cultural
– livros, objetos de arte, espaços territoriais, criação literária, manifestações religiosas – que em muitos
casos reforçam a exclusão numa sociedade que se diz “mestiça” e cuja formação é ressignificada pelas
intensas transformações que, ao longo da história, vêm-se operando.

Tratando especificamente da situação da mulher negra no Brasil, uma análise do perfil, o histórico
de lutas, reivindicações e conquistas ao longo da história, o artigo Professoras Negras – A escola
como tessitura da territorialidade ancestral representa uma importante discussão acerca de aspectos
que envolvem a formação intelectual, a corporalidade e a representação social da professora negra.

Relações Étnico-Raciais

O artigo Notas sobre o movimento negro no Brasil traça um panorama do movimento negro no país no último século, suas formas de organizações, plataformas de luta, demandas e desafios.
Examinando o trabalho de diversas irmandades, sociedades recreativas e entidades, discute como os
intelectuais anti-racistas contribuíram para novas interpretações sobre o Brasil e os/as brasileiros/as e
como, atualmente, essas interpretações norteiam a agenda política de várias organizações civis e governamentais. Tal é o caso da Universidade Federal do Paraná, cujo programa de ações afirmativas e inclusão
racial é aqui avaliado em Impactos e dilemas da adoção de um sistema de cotas na UFPR.
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No intuito de subsidiar trabalhos em sala de aula sobre a questão quilombola no Paraná, o
artigo Territorialização negra, conﬂitos e racismo ambiental no Paraná discute o processo de
territorialização de algumas comunidades situadas em regiões envolvidas nas dinâmicas produtivas da
mineração e do tropeirismo, e aponta exemplos de conflitos sociais que estas comunidades enfrentaram
e continuam enfrentando. Por fim, indica encaminhamentos metodológicos e sugestões de atividades
sobre o assunto.
Tendo como base o conceito de representação e a metodologia da educação patrimonial, apontando caminhos para o ensino da temática ao analisar casos que remetem a lugares de memórias,
encontra-se o artigo Educação patrimonial e ensino de História: uma perspectiva de valorização
da História e Cultura Afro-brasileira e Africana.
Outra proposta que envolve o ensino de História, buscando romper com os estereótipos e possibilitando um processo educacional em direção à igualdade, encontra-se nas Imagens e representações dos afrodescendentes: estudo de caso – livros didáticos de História que analisa o papel de
algumas imagens recorrentes em livros didáticos de História como documentos que transmitem idéias
e contribuem para manter representações discriminatórias.
Essas representações também são enfocadas nos artigos literários. Em O Negro como objeto
e sujeito de uma escritura, é traçado um paralelo entre as visões de alguns escritores em cujos textos
a figura do/a negro/a é tratada de forma, além de estereotipada, zoomorfizada, abordada sob prismas
deformantes. Destaca-se também a escritura de autores/as comprometidos/as com o reconhecimento
da identidade afrodescendente que em suas obras apresentam o/a negro/a como homem ou mulher,
capaz de todas as ações e sentimentos que o/a humanizam.
Por outro lado, também analisando textos da literatura afro-brasileira de várias épocas, no artigo
seguinte a imagem de Exu é utilizada como metáfora da mediação intercultural, da tentativa de fusão
dos traços culturais africanos com os elementos da cultura brasileira em Literatura afro-brasileira:
Exu promovendo encontros entre Áfricas e Brasis. Nesse texto, o autor contrapõe duas visões: as
imagens que os/as autores/as apresentam da África – local de liberdade – e do Brasil – encontro com
a dor física e com a revolta. A este artigo foram anexadas informações adicionais sobre autores/as e
obras aos quais Gizêlda M. do Nascimento e José E. Martins fazem referências.
No último artigo desta primeira parte, intitulado Religião de matriz africana e/ou afro-brasileira: uma explicitação de conteúdos teológico e filosófico da sua visão de mundo, o autor discorre
sobre os valores civilizatórios africanos, representações racistas geradoras de intolerância, preconceito
e discriminação que geralmente se estendem a todas as vertentes religiosas de matriz africana.
Em seguida, estão os Inventários de Experiências, selecionados dentre os diversos que foram
desenvolvidos pelos/as educadores/as que participaram do Grupo de Estudo de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana, em 2006. E ao final estão elencadas Sugestões de Filmes, Músicas, Livros
e Sítios que poderão subsidiar as práticas pedagógicas.
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notas soBrE o MoViMEnto
nEGro no Brasil1
Paulino de Jesus Francisco Cardoso (UDESC)
paulinojfc@uol.com.br2

ResUMo
O presente artigo tem a intenção de realizar um panorama histórico do Movimento
Negro Brasileiro no último século, suas formas de organização, plataforma de luta, demandas e desafios. Examinamos, ao longo do trabalho, as irmandades leigas católicas,
sociedades recreativas, entidades anti-racistas como forma de articulação de demandas e
desenvolvimento de laços de solidariedade política. Igualmente, buscou-se discutir como
os intelectuais anti-racistas contribuíram para forjar interpretações sobre o Brasil e os
brasileiros e, de algum modo, colaboraram para nortear a agenda política de organizações
da sociedade civil e das agências governamentais.

1

Agradeço imensamente às professoras Vânia Beatriz Monteiro da Silva e Justina Sponchiado pela imensa paciência em retirar-me
do tarefismo do cotidiano para escrever este texto, e à professora Neli Góes Ribeiro pela leitura dos originais.

2

Doutor em História pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é professor de História da África e coordenador
do Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade do Estado de Santa Catarina. Membro da Comissão Técnica Nacional para
Assuntos Relacionados à Educação dos Afro-Brasileiros do Ministério da Educação.

Relações Étnico-Raciais

PALAVRAS-CHAVE: Movimento Negro; Relações Raciais; História dos Afrodescendentes no Brasil.
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Longa é a tradição de luta das populações de origem africana em nosso país. A historiografia contemporânea tem investigado múltiplas experiências de organização, seja buscando o enfrentamento das condições
adversas de vida até a defesa da livre expressão das manifestações culturais herdadas ou compartilhadas. Mas
cabe perguntar: quando estas formas de associação se transformaram no Movimento Negro?
Das muitas formas de associação compostas por africanos e afrodescendentes, as irmandades leigas
católicas ocupam um lugar especial, tanto por sua longevidade, como pela forma de organização.
Originárias das antigas corporações medievais sejam na metrópole, África ou Brasil, as Irmandades e
Ordens Terceiras disseminaram-se pelos vastos territórios do Império Português. De modo geral, eram instituições leigas que reuniam cristãos em torno de um santo para devoção, escolhido para padroeiro (CARDOSO,
2004).
Lugar de expressão de um catolicismo barroco, as confrarias produziam elaboradas manifestações externas
da fé, funerais grandiosos e procissões cheias de alegria (REIS, 1991). No Brasil, as Irmandades da Misericórdia
acrescentavam a esta missão religiosa, tarefas de interesse público como a assistência médico-hospitalar aos
enfermos, o enterro dos mortos indigentes e o cuidado com os presos. Daí, segundo Julita Scarano, serem elas
muito populares e, desse modo, quererem delas tomar parte os grandes da localidade (SCARANO, 1978). Kátia
Mattoso acredita, inclusive, que as irmandades entraram em decadência quando os poderes locais, no final do
século XIX, passaram a se interessar seriamente pelos problemas sociais da cidade.3

Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos4
3

Fato que também me havia chamado a atenção meu colega de Departamento de História da UDESC, Reinaldo Lohn. MATTOSO,
K. Q. Bahia século XIX: uma província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 400.

4

Esta e outras imagens retratam Florianópolis e pertencem ao belíssimo livro de Domingos Fossari (1987).
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Tendemos a concordar com João José Reis de que as irmandades, não apenas na Bahia, estudadas pelo
autor, constituíam-se em associações corporativas no interior das quais se teciam solidariedades fundadas nas
hierarquias sociais e, dessa maneira, possuíam “a função implícita de representar socialmente, se não politicamente, os diversos grupos sociais da Bahia” (REIS, 1991, p. 51-53). Assim, as diferentes irmandades, de certo
modo, ao apresentarem-se com seus estandartes e paramentos, ciosas de sua “precedência”5, como diria Marisa
de Carvalho Soares (1999), encenavam a ordem estamental do Antigo Regime, “viabiliza[va] legalmente na
prática as hierarquias de graduação, privilégio e honra” (p. 105). Em Desterro, atual Florianópolis, as confrarias
católicas estão à espera de estudos minuciosos que levem a um mapeamento de sua importância na cidade e
Ilha de Santa Catarina.
Quanto às irmandades das populações de origem africana, a mais conhecida foi Irmandade de Nossa
Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos. De acordo com a documentação pesquisada e historiografia local, ela se formou na época da transformação do pequeno povoamento em Vila, em 1726, haja
visto que o seu “compromisso”, espécie de estatuto submetido à aprovação do rei (depois, do Imperador), e
das autoridades eclesiásticas, foi confirmado, de acordo com o historiador Lucas Boiteux, em 06 de junho de
1750 (CABRAL, p. 3).

Igreja de Nossa Senhora do Parto dos Irmãos Crioulos.
5

Relações Étnico-Raciais

Situada no cruzamento entre práticas lusitanas medievais com as inúmeras formas de manifestação
cultural de origem africana, no ponto de encontro entre as solidariedades verticais e horizontais, a Irmandade
pode ser pensada como instituição símbolo da ambigüidade e plasticidade de uma sociedade que, ao mesmo
tempo hostilizava e abria portas para experiências de autonomia e liberdade.

Elites brancas limpas de sangue, brancos com ofício, pardos, pretos (diversos) e crioulos.
15
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Igreja da Nossa Senhora da Conceição dos Homens Pardos, demolida nos anos de 1970.
Embora muitas destas irmandades permaneçam até hoje, a partir do final do século XIX pelo
menos nas regiões sul e sudeste foram ganhando espaço no meio negro, as sociedades recreativas:
Floresta Aurora, em Porto Alegre; Elite Flor da Liberdade, em São Paulo; Centro Cívico Cruz e Souza,
em Lages; 13 de Maio, em Tijucas. E, finalmente, o Clube 25 de Dezembro, em Florianópolis. Estas
organizações consistiam quase sempre em lugares de entretenimento “sadio” para as famílias e possuíam a tarefa de mostrar aos afrodescendentes e à sociedade envolvente que os negros podiam portar-se
com dignidade e elegância, de acordo com os padrões ocidentais.
Neste sentido, para além dos bailes de debutantes e gloriosas domingueiras, logo se desenvolveu
a preocupação com os sócios desvalidos, mas agora no sentido de “elevá-los”, construir as condições
para disputar bons empregos e melhorar de vida. Daí a importância dos cursos de corte e costura, das
classes de alfabetização e da organização de bibliotecas como as criadas pelo Centro Cívico Palmares
de José Correia Leite e Jayme Aguiar em São Paulo, e do Centro Cívico Cruz e Souza em Lages, Santa
Catarina (CARDOSO, 1993).
Foi na Imprensa Negra de São Paulo, nos periódicos criados inicialmente para divulgar as produções literárias e a movimentação social, que estas experiências foram re-elaboradas e termos como
‘dignidade’, ‘respeito’ e ‘civilização’ passaram a ganhar outros sentidos nas páginas de jornais como
“O Menelick” de Deocleciano Nascimento, “O Alfinete” de Frederico Baptista de Souza, “A Liberdade” de Gastão R. da Silva. Diante das péssimas condições de vida dos “pretos paulistas”, que eles
tributavam à Abolição da Escravatura, feita às pressas e sem prever alguma forma de “melhoramento”
dos ex-cativos e que transformava a “cor” em uma marca que impedia aos descendentes de africanos
a possibilidade de ascensão social.
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Vale lembrar que para estes letrados, presentes igualmente em várias cidades do país, a memória
da escravidão e de seus horrores era ainda muito presente. Eles viveram em um país onde as elites, de
Silvio Romero a Nina Rodrigues, empenharam-se na tarefa de construção de uma nação branca nos
trópicos (1870/1930) e para quem a inferioridade dos negros era um fato. Logo, sua principal tarefa
foi indicar a contribuição dos “homens de cor” para construção da sociedade brasileira. Nas palavras
de Guerreiro Ramos:
Explico-me: Desde que se define o negro como um ingrediente normal à população do Brasil, como povo
brasileiro, carece de significação falar de problema negro puramente econômico, destacado do problema
geral das classes desfavorecidas ou do pauperismo. O negro é povo, no Brasil. Não é um componente
estranho a nossa demografia. Ao contrário é a sua mais importante matriz demográfica (RAMOS apud
GUIMARÃES, 2004, p. 6).

Entre os anos 1920 e 1970, entidades como a Frente Negra Brasileira (1931-1937), nascida em
São Paulo e ramificando-se pelo país, o Teatro Experimental do Negro (1930/40), criado no Rio de
Janeiro, com filiais em São Paulo e Santa Catarina, a União dos Homens de Cor (1940/1960), organizada
em Porto Alegre e que se espalhou por dez unidades da federação, constituíram-se em um movimento
anti-racista que denunciou a situação de vida do negro brasileiro, mas que entendia o problema como
preconceito de cor que impedia a integração do negro à sociedade (SILVA, 2003). Como afirmou
Kabengele Munanga, partilhavam de um anti-racismo universalista que propunha uma integração
igualitária “dos negros na cultura hegemônica dos brancos, sem considerar suas diferenças raciais, culturais, históricas, passadas e presentes, baseando-se somente na humanidade abstrata do individualismo
universal” (MUNANGA (prefácio) apud D’ADESKY, 2001, p. 15).
Diante de um projeto supremacista e poderoso das elites, muitos intelectuais negros viram na
afirmação da natureza mestiça do Brasil, como uma forma eficaz de denunciar a falácia ariana de acadêmicos brancos como Oliveira Vianna. Nas palavras de Manuel Querino:
Do convívio e colaboração das raças na feitura deste país, precede esse elemento mestiço de todos os
matizes, donde essa plêiade ilustre de homens de talento que, no geral, representaram o que há de mais
seleto nas afirmações do saber, verdadeiras glórias da nação (GUIMARÃES, Op. cit., 2004, p. 6).

Vanina bonita, bonita Vanina
Gente boa, gente fina
Vanina, queres saber
Vou te dizer
Minha bisavó era purinha bem limpinha
De Angola
O meu bisavô também purinho, bem limpinho
De Moçambique
Eu não sou branquinho, nem pretinho
A minha dona é moreninha

Relações Étnico-Raciais

Se Gilberto Freyre e Arthur Ramos construíram este singular modo de interpretar o Brasil, é inegável que naquelas condições difíceis a idéia de mestiçagem tenha se tornado muito popular, ganhando
ares de verdade. Como nesses versos de Martinho da Vila em “Salve a mulata brasileira”:
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Eu tenho muitos mulatinhos
Salve! Salve!
(...)!
José do Patrocínio
Aleijadinho
Machado de Assis que também era mulatinho
Salve a mulatada brasileira!
(VILA, 1999)

Naqueles anos, Abdias do Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro nos anos
1930, constituía uma exceção digna de nota. Embora desenvolvesse estratégias semelhantes às de outras
organizações negras, constituindo classes de alfabetização e corte e costura, por exemplo, foi um dos
responsáveis pela organização da Associação das Empregadas Domésticas do Rio de Janeiro e por
formular a situação do negro como fruto de uma violência racial.
Através da articulação de fóruns como a Convenção Nacional do Negro Brasileiro de 1945 (São
Paulo) e 1946 (Rio de Janeiro), “um acontecimento político de cunho popular, sem pretensões acadêmicas”, elaborou-se uma série de reivindicações importantes, entre elas a “admissão de gente negra para
educação secundária e ensino superior e a formulação de uma lei antidiscriminatória acompanhada de
medidas concretas para impedir que constituísse somente uma publicação jurídica, vazia e sem sentido”
(NASCIMENTO e NASCIMENTO, 2000, p. 211-212). Além disto, pessoas como Abdias Nascimento,
trazia um novo elemento: a importância dos valores culturais negro-africanos como essencial em uma
luta de libertação do povo negro.
No caso do Brasil [...], essa acusação (de racismo às avessas) incidia mais ainda contra a postura quase
única do Teatro Experimental do Negro, de defender os valores culturais e a identidade específica de
origem africana. O tema da “negritude”, como expressão máxima dessa posição, simbolizava esse embate,
e os seus defensores eram apontados como racistas (IDEM, 2000).

Sem dúvida, dois períodos de autoritarismo político (1937-1945 e 1964-1985), com o cerceamento
das liberdades civis tolheram em muito as possibilidades de crescimento e amadurecimento político
das organizações do movimento negro brasileiro no século XX em especial, o debate entre diferentes
formas de compreender e combater as desigualdades vividas pelas populações de origem africana, assim
como a troca de experiências com povos africanos e da diáspora.
No entanto, nos anos 1960 e 70, tivemos a oportunidade única de ver o encontro destes múltiplos
fatores, provocado, entre outras, pela diversificação dos meios de comunicação, especialmente a televisão,
assim como, o aparecimento de periódicos alternativos como Cadernos do Terceiro Mundo. Tais aspectos
possibilitaram o encontro do movimento negro com as práticas dos movimentos por direitos civis nos
Estados Unidos, os Black Panthers, Black Muslins, a luta dos povos contra o colonialismo, principalmente
o português na África, tudo embalado na força cultural da Soul Music e do Black Power.
Este é o contexto de reconstrução do Movimento Negro, principalmente a partir da criação,
em maio de 1978, na cidade de São Paulo, do Movimento Unificado Contra a Discriminação Racial
(MUCDR), posteriormente, MNU, expressão de uma nova militância anti-racista, liderada por Lélia
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Gonzáles, Hamilton Cardoso e tantos outros que combinavam um contundente discurso anti-racista
aliado a uma firme posição à esquerda do espectro político, mas não vista como legítima oposição pela
esquerda branca, ao Regime Militar.
No centro do debate encontra-se a especificidade da luta do negro contra o racismo. Como dizia
a linda canção-hino, de Nelson Inocêncio, o Nethio Benguela:
A certeza de ser Movimento Negro Unificado
A malícia de ter no pensamento
Toda luta do passado.
Na praça, palanque
Ecoa pelos ares
O grito da negrada
Zumbi não morreu
Ora viva Palmares!
Nossa luta unificada.
Há que sabor deve ter
Um pedaço, espaço no poder.
E se o poder é bom
Negro também quer o poder
Cantando em alto tom
Negro também quer o poder.
(INOCÊNCIO, 1988)6

O MNU dava origem ao protesto negro, movimento de rua, de mobilização e de agitação política que marcará as organizações anti-racistas brasileiras das décadas de 1970-1990. Uma estratégia
centrada na denúncia do racismo, na exigência do respeito à diferença cultural e racial, demonstrações
do orgulho negro e defesa de suas origens africanas e nas lutas anti-escravistas. Este movimento dirá
não às políticas de assimilação cultural e de branqueamento da população.

Que bloco é esse
Eu quero saber
É o mundo negro
Que viemos mostrar pra você
Somos crioulos doidos
Somos bem legal
Somos cabelo duro
Somos Black pau (...)7
(CAMAFEU, 1974)
6

Canção de autoria de Nelson Olokofá Inocêncio. In: Movimento Negro Unificado. 1978-1988: 10 anos de luta contra o racismo.
São Paulo: Confraria do Livro, 1988.

Relações Étnico-Raciais

Este discurso veemente terá um aliado surgido no agitado universo cultural negro de Salvador:
os Blocos Afros e outras associações carnavalescas que invadiram a cena cultural do país, amplificado
pela adesão de artistas pops nacionais e internacionais. Neste sentido, é inesquecível o aparecimento em
1974 do Ilê Ayê, cantado pelas ruas soteropolitanas este samba de Paulinho Camafeu:
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O protesto também trouxe para a cena pública a denúncia dos efeitos das desigualdades raciais
no país e da necessidade de um ajuste de contas com o passado no sentido de reparar quatrocentos
anos de escravidão e um século de discriminação racial. De certo modo, o Movimento Negro, composto por inúmeras e diversificadas organizações culturais, educacionais, não-governamentais, sindicais,
de lésbicas e gays constitui-se em uma força política capaz de dialogar com inúmeros setores sociais,
governamentais e parte da opinião pública, colocando na agenda de debates o problema do racismo e
de medidas que levassem a sua correção.
Instituições nacionais como o Movimento Negro Unificado, a União de Negros pela Igualdade,
entidades locais como Crioula (Organização de Mulheres Negras), Geledés, Maria Mulher, Steve Biko,
Olodum, Centro de Articulação das Populações Marginalizadas, Centro de Cultura Negra (CECUNE),
Centro de Cultura Negra do Maranhão (CCN), entre outras, resolvem comemorar os trezentos anos da
imortalidade de Zumbi dos Palmares. Com uma grande marcha que levou à Brasília, em 1995, milhares
de manifestantes e cujo o principal resultado foi a declaração do então presidente da República, Fernando
Henrique Cardoso, de que o Brasil era uma sociedade racista, estabeleceu-se o compromisso do Governo Federal de desenvolver iniciativas, políticas de ações afirmativas que atacassem estas desigualdades.
A primeira medida nesse sentido, foi a criação em 1996, do Grupo de Trabalho Interministerial para a
Valorização da População Negra.
Ainda no Governo FHC o país agitou-se quando das conferências preparatórias para III Conferência Internacional contra o Racismo, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas. Um gigantesco conjunto
de estudos acadêmicos, consubstanciando as denúncias dos ativistas negros ganharam a opinião pública,
jornais impressos, programas de rádio e matérias em telejornais, indicando a brutal desigualdade racial
entre negros e brancos no país.
Diante deste quadro, a delegação oficial apresentou na referida conferência, como proposta
corretiva, a adoção de políticas de quotas para negros no acesso ao ensino superior.
Como sabemos, este debate não era novo. Países europeus e a Índia, por exemplo, enfrentaram
de diferentes modos o problema do racismo e de outras formas de intolerância. Nos anos 1960, as
instituições estatais norte-americanas, sob pressão do movimento de direitos civis, constituíram políticas
de ação afirmativa. Ou seja, implementaram uma série de ações voltadas para proteção de grupos em
desvantagem social, sendo que um dos primeiros atos foi a Ordem Executiva nº 10.925 de 06/03/1961,
do então presidente John Kennedy que criava a Comissão Presidencial sobre Igualdade no Emprego.
Contudo, a ação mais célebre foi a decisão da Suprema Corte dos EUA no caso Griggs versus Duke
Power Company em 1971. De acordo com Ronald Walters, este ato, ao proibir o uso de testes ou outros
dispositivos para admissão que não se relacionassem ao desempenho de tarefas do ofício, removeu um obstáculo importante ao emprego de afro-americanos e, principalmente, foi colocada em questão não a intenção
de discriminar, mas os efeitos dessas práticas sobre as vítimas (WALTERS, 1995, p. 131).

7

PAULINHO CAMAFEU. Que bloco é esse? 1974.
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A tarefa primordial da adoção de políticas de ação afirmativa é ajudar na criação de uma sociedade
democrática. Nas palavras de Walters, “à medida em que os negros, no passado e no presente, são submetidos ao uso de critérios raciais em que decisões básicas para as suas vidas são tomadas por outras pessoas
que não são eles mesmos, a promoção de igualdade exige um regime de melhoramento” (IDEM, 2005).
Para o autor, portanto, a ação afirmativa é uma obrigação, é uma necessidade de correção de um
“balanço histórico”. Contudo, a crítica liberal nos EUA afirma que tal política atinge um dos pilares
do modo de vida americano (American Way of Life), na medida em que fere a crença de que a todos
estão disponíveis as oportunidades de ascensão e os direitos individuais. E, deste modo, caberia aos
negros adquirir as habilidades necessárias à participação eficiente na ordem competitiva.
Ronald Walters argumenta que há uma lacuna entre brancos e negros de tal modo que os negros,
muitas vezes, não são capazes de competir com os brancos. Em segundo lugar, mesmo nos espaços
onde negros tenham as mesmas habilidades que os brancos, devido aos padrões injustos, os negros
têm perdido da mesma forma. E, por último, numa sociedade, as formas de interação social baseadas
em círculos de convivência, como laços familiares, relações de amizade, entre outros, são fundamentais.
Pois nesses lugares aparecem as oportunidades, contatos são realizados, negócios delineados. Assim,
aponta Walters, numa sociedade em que a separação racial é significativa, a falta de acesso dos negros
a essas interações sociais com os brancos em termos de igualdade lhes tem sido desvantajosa.
O resultado é que, com toda a oposição conservadora, em 30 anos de ações afirmativas, 30%
dos afro-americanos ingressaram nas classes médias e alta. Em 1988, dos negros com mais de 25 anos
de idade, 75% haviam concluído quatro anos do curso secundário, 26% quatro anos de curso superior.
Em 1995 existiam um milhão de jovens negros em “colleges,” faculdades e em pós-graduação. As
políticas de ações afirmativas não resolveram o problema da desigualdade, mas deram um grande salto
em direção a construção democrática nos EUA.

Não por acaso, a primeira legislação anti-racista, a famosa Lei Afonso Arinos, partia do pressuposto de que o Brasil não era uma sociedade racista. Sendo que os poucos casos de agressão tratava-se
de apenas manifestação de preconceito racial, atitude individual que tornada contravenção penal, um
ato ilícito de pequena gravidade, que como tal, deveria receber uma punição branda.

Relações Étnico-Raciais

Em nosso país, o problema, como diz Antônio Sérgio Guimarães, o ideário anti-racista de negação da existência de “raças”, fundiu-se rapidamente com uma política de negação do racismo como
fenômeno social. Tal ideário, combinado com um longos períodos de exceção com o correspondente
engessamento da sociedade civil, contribuíram para perpetuação de um silêncio criminoso sobre as
múltiplas violências que atingiram de forma brutal as populações não européias. Então, as raças no
Brasil aparecem como produtos sociais, forma de identidade baseada numa idéia biológica errônea mas
eficaz socialmente para forjar, manter e reproduzir diferenças e privilégios (GUIMARÃES, 1999).
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Somente a partir da Constituição “Cidadã” de 1988, sob pressão do protesto negro com a criminalização de atos de racismo, é que todo um arcabouço jurídico passou a ser organizado de modo a
redefinir e combater a exclusão racial, caso da lei de 1989, e mais tarde da lei Paim de 1997.
Desse modo, as iniciativas positivas no sentido de promover o desenvolvimento das populações
não européias são ainda muito tímidas e têm esbarrado na ausência de informações confiáveis capazes
de traçar em detalhes aspectos das desigualdades no cotidiano destas populações. Nos últimos anos,
o Movimento Negro e seus aliados anti-racistas têm alcançado algumas vitórias importantes como o
acesso ao ensino superior com o sistema de quotas em mais de três dezenas de universidade públicas
estaduais e federais e nas instituições privadas de ensino universitário por meio do Programa Universidade para Todos – PROUNI.
Podemos anotar ainda, uma política de inserção da temática da diversidade étnico-racial em
várias políticas públicas, nos diferentes níveis de governo, nas áreas da Educação, principalmente de
implementação da Lei nº 10.639/03, que tornou obrigatória a inclusão dos estudos africanos e afrobrasileiros nos currículos escolares; na saúde, geração de emprego, renda e cultura.
Os desafios do milênio do protesto negro estão na capacidade de renovar seu discurso e prática
política no sentido de ampliar sua base popular, agregando novas formas de organização, como os
Pré-Vestibulares para Negros e Carentes, e milhões de brasileiros que aderiram a causa anti-racista.
Ilha de Santa Catarina, outubro de 2007.
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ResUMo
Nesse artigo são apresentadas informações sobre o processo de implantação de programa
de ações afirmativas na Universidade Federal do Paraná e são analisados dados de perfil
sócio-econômico e racial de candidatos e aprovados em período anterior e imediatamente
posterior ao início do programa. No que se refere à inclusão racial, os dados apontam
que a mudança de perfil de aprovados é significativa e são as cotas raciais que garantem a
diversidade étnico-racial no perfil dos aprovados. Sobre a inclusão econômica, os dados
apontam que ambas as cotas, racial e de escola pública, aumentam a chance percentual
de candidatos com renda familiar mais baixa ingressarem na UFPR. Conclui-se com
algumas reflexões sobre o sistema adotado na UFPR, particularmente sobre como a
inclusão tanto racial quanto econômica colocarem para a instituição a necessidade de
encarar novas demandas específicas e que as cotas tornam o sistema universitário mais
plural racialmente.

1

A autora é doutora em Antropologia pela Universidade de Brasília, professora adjunto de Antropologia da UFPR, membro do
NEAB/UFPR (Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros) e presidente da Comissão Permanente de Acompanhamento e Avaliação do
Plano de Metas de Inclusão Social e Racial desta universidade.
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1. PRocesso De iMPleMentaçÃo Do sisteMa
Na UFPR as discussões em torno da implantação de um programa de ações afirmativas iniciaram-se
em abril de 2001, a partir da realização de um seminário promovido pela Pró-Reitoria de Extensão e Cultura.
Em junho de 2002, o reitor nomeou uma Comissão vinculada ao Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão
para organização de propostas com vistas a elaborar o vestibular de 2003 – entrada em 2004. Após um ano,
a comissão de conselheiros havia produzido pouco e foi criada nova comissão, formada por professores,
funcionários e alunos que desenvolviam suas pesquisas e reflexões em torno da temática racial. Entre junho e
agosto de 2003, a comissão elaborou uma primeira versão de proposta de plano de metas, a ser previamente
discutida com os Conselhos Setoriais e posteriormente avaliada pelo Conselho Universitário.
De agosto a dezembro de 2003, os membros da comissão debateram a citada proposta com todos os
12 Conselhos Setoriais (órgãos legislativos dos Setores – Faculdades), com o Conselho da Escola Técnica
UFPR e com o Diretório Central dos Estudantes. As entidades representativas de técnicos e de professores
não atenderam aos pedidos de co-organizarem eventos para discussão. Nos meses de janeiro e fevereiro de
2004, levando em conta os debates precedentes, a comissão redigiu relatório e o apresentou à Reitoria, que
levou o tema e a proposta de Plano de Metas, já aprimorada, ao Conselho Universitário.
Contendo algumas modificações em relação à proposta inicial apresentada pela comissão, a implantação do sistema de cotas para negros na UFPR se deu a partir do estabelecimento e aprovação do Plano
de Metas de Inclusão Racial e Social pelo Conselho Universitário (COUN), ocorridos em 10 de maio de
2004 (Resolução nº. 37/04 do COUN). Segundo o Art. 1º desta resolução, são reservadas 20% das vagas
ofertadas a partir do vestibular de 2005, pelo prazo de 10 anos, para afrodescendentes “que se enquadrarem
como pretos ou pardos, conforme classificação adotada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE)”, e outros 20% das vagas para estudantes oriundos de escolas públicas (sendo as duas opções excludentes). Para indígenas, a resolução prevê número específico de vagas, segundo demanda intermediada
pela Fundação Nacional do Índio (FUNAI), iniciando com 5 vagas em 2005 e 2006, com ampliação para 7
em 2008 e 2009, chegando a dez nos anos subseqüentes.
A Resolução nº. 37/04 prevê, ainda, em seu Capítulo II (Permanência), a implementação de programa
de apoio acadêmico e psico-pedagógico e/ou de tutoria para todos os estudantes da UFPR que demonstrem
dificuldades no acompanhamento das disciplinas, independente de sua opção ou não pelo sistema de cotas,
bem como a instauração de um programa destinado a observar, avaliar, sugerir modificações e ajustes, e
elaborar relatórios anuais públicos de avaliação do funcionamento das ações afirmativas na instituição.
Na sessão anterior à aprovação do Plano de Metas de Inclusão Racial e Social, o COUN aprovara
mudança no exame vestibular, que passou a ter duas fases. Os candidatos que passam para a segunda fase são
considerados aprovados. O COUN determinou a adoção de reserva de vagas somente entre os aprovados
na primeira fase, ou seja, o regime de cotas se aplica apenas na segunda fase. O que mudou, portanto, foi a
forma de classificação dos candidatos após a segunda fase. A Resolução nº. 37/04 prevê que todos os alunos
inscritos no vestibular sejam ordenados em uma classificação geral, sendo preenchidas inicialmente as vagas
relativas às cotas e havendo posterior preenchimento das vagas restantes com os aprovados na classificação
geral. A partir da análise do impacto social relevante e dos bons resultados auferidos pelos alunos cotistas
em 2005 e 2006, para o vestibular 2008 foi instituído que, havendo vagas remanescentes de uma das cotas, a
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classificação buscará primeiro no outro grupo de cotas os aprovados, para depois voltar à classificação geral.
Tendo por base os resultados dos três primeiros anos de implementação das cotas e a suposição de que as
tendências observadas se mantenham, tal medida significará o aumento de aprovados que se candidatarem
para cotas de escola pública.
A regulamentação do Plano de Metas é dinâmica e deve estar em constante avaliação e modificação.
Nos processos dos três últimos vestibulares algumas decisões operacionais foram tomadas, dentre as quais
vale a pena citar: definição pela não divulgação pública nominal dos cotistas; opção destes por concorrer
pelo sistema de cotas por meio de seleção de categoria pré-definida no ato de inscrição para o processo
seletivo do vestibular; realização de auto-declaração racial dos aprovados, de próprio punho, no momento da
matrícula; estabelecimento de uma comissão de três membros, composta por, no mínimo, um representante
da UFPR e representantes do Movimento Negro, responsável pelo processo de hetero-classificação dos
candidatos pós auto-declaração (dependendo desta homologação da matrícula); modificação do fator de
multiplicação para aprovação da primeira para a segunda fase. Como uma política que se instaurou recentemente em várias universidades no país, cremos que a análise de seus resultados e das várias possibilidades
de sua regulamentação se faz necessária.

2. os iMPactos Da PolÍtica no PeRFil Dos aPRoVaDos no VestiBUlaR
Pensar o sistema de cotas sociais e raciais da UFPR exige que tenhamos em mente ser esta a grande
política de inclusão da universidade nos últimos quatro anos. Assim, propomos aqui analisar comparativamente os resultados dos vestibulares da universidade desde 2004, tentando perceber mudanças no
perfil racial e socioeconômicos dos aprovados, bem como refletir sobre as diferenças entre grupos de
aprovados de acordo com a sua opção por uma das cotas específicas – racial ou social – ou pela concorrência geral. Para tanto, nos basearemos nos dados dos questionários socioeconômicos preenchidos por
todos os candidatos no ato de matrícula no processo seletivo, a partir da totalização realizada pelo Núcleo
de Concursos da UFPR. Três serão os eixos de nossa análise: 1) inclusão racial – percebida a partir da
auto-classificação racial dos candidatos/aprovados; 2) inclusão econômica – baseada nos dados de renda
declarados; 3) inclusão social – levando em conta a declaração de escolaridade da mãe dos candidatos/
aprovados3.

No que tange à inclusão racial, a mudança no perfil dos aprovados da UFPR desde 2005, quando se
inicia o sistema de cotas, é evidente e numericamente significativa. No primeiro ano das cotas, pôde-se observar,
segundo os dados apresentados na Tabela 2, que houve mais que uma duplicação da presença de negros4 entre

3

Os dados de escolaridade paterna apresentam resultados similares aos de escolaridade materna. Escolhemos trabalhar com apenas
uma variável para simplificar a análise.

4

Usamos a categoria “negros” como correspondente ao agrupamento daqueles que se auto-classificam como “pretos” e “pardos” ao
responder ao questionário socioeconômico preenchido no momento de inscrição no vestibular.
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2.1. a inclusão racial
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os aprovados no vestibular. Mudança esta que, como também fica explícita na comparação com os dados da
Tabela 1, não se deve a um aumento semelhante de inscritos negros (enquanto os aprovados negros sobem de
9,3% do total de aprovados para 20,6%, este aumento entre os inscritos é de apenas 2,27 pontos percentuais).
Em outras palavras, é a adoção de cotas que gera uma democratização tão significativa no acesso de negros à
Universidade Federal do Paraná.
TABELA 1 – PERCENTUAL DE INSCRITOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DA UFPR ENTRE 2004
E 2007, DE ACORDO COM AUTO-CLASSIFICAÇÃO RACIAL
ANO

2004

2005

2006

2007

BRANCOS

83,45%

81,53%

82,46%

81,94%

NEGROS

12,15%

14,42%

13,10%

14,06%

TABELA 2 – PERCENTUAL DE APROVADOS NOS PROCESSOS SELETIVOS DA UFPR ENTRE 2004
E 2007, DE ACORDO COM AUTO-CLASSIFICAÇÃO RACIAL
2004

2005

2006

2007

BRANCOS

85,53%

74,68%

80,31%

81,27%

NEGROS

9,30%

20,57%

15,30%

14,80%

Aqui, duas questões se colocam. A primeira delas remete à diminuição, também significativa que
se observa do percentual de negros nos dois anos seguintes (de mais de 5 pontos percentuais nos dois
casos), que não pode ser explicada por uma mesma redução no número de candidatos para os processos
(com efeito, como demonstra a Tabela 1, há inclusive um decréscimo de cerca de um ponto percentual
no número de negros inscritos para os processos seletivos de 2006 e 2007 em relação a 2005). Dois são
os fatores que contribuem para tal redução. Primeiro, a mudança nas regras do vestibular do ano de 2005
para o ano de 2006, que leva a uma redução média de uma vez o número de vagas de cada curso para
a segunda etapa do vestibular. Como o número de inscritos por cotas raciais não é alto, esta redução,
que não afeta a concorrência geral e as cotas sociais, impede que negros inscritos por cotas raciais se
classifiquem para a segunda etapa (pois as cotas não valem para a primeira etapa), e gera uma redução
significativa do percentual de vagas preenchidas via cotas raciais, como demonstra o Gráfico 1.
Além disso, se não há uma redução significativa do número de negros inscritos para o vestibular, esta redução ocorre entre negros que optam por cotas raciais. Assim, de acordo com a Tabela 3,
enquanto, em 2005, 36,04% dos negros inscritos para o vestibular da UFPR optam por cotas raciais,
este número se reduz para 29,50% em 2006 e 29,15% em 2007. Observe-se, ainda, que esta redução
ocorre principalmente entre os que se auto-classificam como pardos, embora haja também uma pequena
redução entre os auto-classificados como pretos.
A redução descrita é ainda mais relevante quando observamos que são as cotas raciais que garantem
a inclusão racial. Com efeito, se a inclusão tanto econômica quanto social é garantida pelos dois tipos
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de cotas, os dados demonstram que o mesmo não ocorre com a inclusão racial. A adoção somente de
um sistema de cotas para alunos oriundos de escola pública continua mantendo o perfil branco preferencial dos aprovados. Assim, os negros têm tanto na concorrência geral quanto nas cotas para escola
pública uma taxa percentual de aprovação (que a partir de agora denominaremos “taxa de sucesso” –
TS – obtida com a divisão do total de aprovados pelo total de inscritos) claramente menor que a taxa
de sucesso dos brancos, o que fica ilustrado na Tabela 4, referente ao ano de 20075. Provavelmente há
fatores sociais complexos nesta menor taxa de sucesso de negros em relação a brancos (e amarelos),
mas o que aqui nos interessa é que, se a inclusão racial é uma meta, os resultados dos vestibulares da
UFPR demonstram a necessidade de manutenção das cotas raciais.
A conclusão acima fica ainda mais evidente quando analisamos os gráficos (Gráficos 2, 3, 4 e 5)
referentes a negros inscritos e aprovados de acordo com a opção por cotas. Novamente trabalhamos
com os dados de 2007, pela tendência ser a mesma nos três anos6. É visualmente indiscutível a responsabilidade das cotas raciais na inclusão tanto de pretos quanto de pardos na universidade. Neste caso,
mantemos as distinções na auto-classificação dos negros devido aos resultados distintos para pretos
e pardos.

5

É importante ressaltar que esta tendência é a mesma dos anos anteriores. Assim, todas as vezes em que não houver alteração significativa entre os anos, trabalharemos com os dados de 2007.

6

Isto vai ocorrer também nos demais casos, o que faz com que optemos por usar sempre os dados do processo seletivo de 2007.

Relações Étnico-Raciais

GRÁFICO 1 – PERCENTUAL DE COTISTAS RACIAIS APROVADOS ENTRE 2005 E 2007 NAS DUAS
ETAPAS DO VESTIBULAR DA UFPR
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TABELA 3 – PERCENTUAL DE NEGROS INSCRITOS PARA O VESTIBULAR DA UFPR ENTRE 2004
E 2007 QUE OPTAM POR COTAS RACIAIS.
PRETOS

PARDOS

NEGROS

INSCRITOS

1258

4396

5654

INSCRITOS

1025

5426

6451

COTAS RACIAIS

699

1626

2325

68,20%

29,97%

36,04%

INSCRITOS

835

5205

6040

COTAS RACIAIS

561

1221

1782

67,19%

23,46%

29,50%

INSCRITOS

941

5168

6109

COTAS RACIAIS

613

1168

1781

65,14%

22,60%

29,15%

2004

2005

2006

2007

TABELA 4: TAXA DE SUCESSO DE CANDIDATOS DA CONCORRÊNCIA GERAL E COTISTAS
DE ESCOLA PÚBLICA NO VESTIBULAR UFPR 2007, DE ACORDO COM AUTOCLASSIFICAÇÃO RACIAL

CONCORRÊNCIA GERAL

ESCOLA PÚBLICA

INSCRITOS

APROVADOS

TS

INSCRITOS

APROVADOS

TS

BRANCA

26906

2754

10,24%

8226

836

10,16%

PARDA

2216

196

8,84%

1659

122

7,35%

PRETA

193

15

7,77%

112

6

5,36%

AMARELA

1395

145

10,39%

223

20

8,97%

INDÍGENA

80

5

6,25%

28

1

3,57%

TOTAL

30790

3115

10,12%

10248

985

9,61%
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GRÁFICOS 2 E 3: DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS/APROVADOS QUE SE AUTO-CLASSIFICAM COMO
PRETOS, POR CATEGORIA DE INSCRIÇÃO, NO VESTIBULAR UFPR 2007

Relações Étnico-Raciais

GRÁFICOS 4 E 5: DISTRIBUIÇÃO DE CANDIDATOS/APROVADOS QUE SE AUTO-CLASSIFICAM COMO
PARDOS, POR CATEGORIA DE INSCRIÇÃO, NO VESTIBULAR UFPR 2007
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2.2. a inclusão Econômica

Ao avaliarmos os impactos do sistema de cotas no aumento da inclusão econômica na UFPR,
enfrentamos a dificuldade estatística de trabalharmos com faixas de renda fixas nos quatro anos, não
tendo sido consideradas as desvalorizações monetárias no período. Mesmo assim, ao compararmos as
taxas de sucesso por faixa de renda nos últimos quatro anos, observamos um achatamento da inclinação do triângulo desta taxa após a implementação do Plano de Metas, como se explicita no Gráfico 6.
Este achatamento é ainda mais significativo se considerarmos que as faixas de renda mais altas tendem
a ter uma taxa de sucesso também mais elevada, e com a não correção monetária das faixas de renda
há tendência a um deslocamento daqueles que se encontravam no topo de uma faixa (teoricamente os
que apresentavam maior rendimento naquela faixa) para a seguinte.
GRÁFICO 6: TAXA DE SUCESSO POR FAIXA DE RENDA FAMILIAR DOS CANDIDATOS INSCRITOS
NOS VESTIBULARES DA UFPR ENTRE 2004 E 2007.

Ao contrário do que ocorre com a inclusão racial, no caso da inclusão econômica é importante
ressaltar que ambas as cotas contribuem de maneira significativa para a mesma, apresentando um perfil
de renda familiar significativamente distinto daquele relativo aos candidatos aprovados pela concorrência
geral. Aqui, o Gráfico 7, relativo aos resultados do vestibular de 2007, ilustra de maneira significativa
o que tentamos dizer.
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GRÁFICO 7: DISTRIBUIÇÃO DOS APROVADOS NO VESTIBULAR 2007 DA UFPR POR RENDA
FAMILIAR DECLARADA

Relações Étnico-Raciais

Este perfil de renda diferenciado dos cotistas tanto raciais quanto de escola pública também
aparece quando levamos em conta a declaração de necessidade de trabalho dos aprovados no processo
seletivo 2007 (Gráfico 8). Se considerarmos que apresentam efetiva necessidade de trabalho aqueles
que declaram precisar trabalhar seja parcialmente, seja integralmente, desde o primeiro ano do curso, e
supusermos que a opção pela resposta “não sei” ou “apenas nos últimos anos” se aproxima, em certa
medida, da opção “não”, observamos que, enquanto 55,0% dos negros e 53,0% dos cotistas de escola
pública necessitam de trabalhar pelo menos em tempo parcial desde o início do curso, este número é
apenas de 31,6% entre os não cotistas.
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GRÁFICO 8: DECLARAÇÃO DE NECESSIDADE DE TRABALHO DOS APROVADOS NO VESTIBULAR
2007 DA UFPR, DE ACORDO COM A OPÇÃO OU NÃO POR COTAS.

Sintetizando os dados referentes à inclusão econômica podemos afirmar, portanto, que: a) a
adoção das cotas raciais e de escola pública pela UFPR aumenta a chance percentual de candidatos
com renda familiar mais baixa de ingressarem na universidade; b) ambas as cotas contribuem de maneira relevante neste aumento; c) o perfil de renda familiar entre cotistas e não cotistas, assim como a
necessidade de trabalho de ambos os grupos, é diferenciado; d) embora haja algumas distinções entre
os dois grupos de cotistas, as distinções entre cotistas e não cotistas do ponto de vista econômico são
muito mais relevantes.
2.3. a inclusão social

Os dados de inclusão social a partir da adoção das cotas apresentam tendência semelhante àqueles
discutidos no item anterior. Se considerarmos a escolaridade declarada da mãe dos candidatos, observamos que também há um achatamento no triângulo que representa a taxa de sucesso dos candidatos
a partir da adoção do sistema de cotas (Gráfico 9). Além disso, novamente são as duas formas de cotas
as grandes responsáveis por este achatamento, pois há uma clara diferenciação entre a escolaridade dos
pais de cotistas – sejam raciais ou de escola pública – e não cotistas. Assim, enquanto 47,74% dos aprovados pela concorrência geral têm mãe com nível superior completo, este percentual cai para 19,69%
entre os cotistas raciais e 13,71% entre os cotistas de escola pública. Por outro lado, são os cotistas
raciais aqueles que apresentam uma maior taxa de mãe sem escolaridade (4,38%), percentual este que
é de 1,62% entre os cotistas de escola pública e apenas 0,58% entre não cotistas (Gráfico 10).
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GRÁFICO 9: TAXA DE SUCESSO DOS APROVADOS NOS VESTIBULARES DA UFPR ENTRE 2004 E
2007, DE ACORDO COM ESCOLARIDADE DECLARADA DA MÃE

Relações Étnico-Raciais

GRÁFICO 10: DISTRIBUIÇÃO DOS APROVADOS NO VESTIBULAR 2007 DA UFPR POR ESCOLARIDADE
DECLARADA DA MÃE, DE ACORDO COM A OPÇÃO OU NÃO POR COTAS
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Toda a discussão acima demonstra, em síntese, o sucesso das cotas raciais na garantia da presença significativa de negros na UFPR, embora mesmo com o evidente aumento do contingente de
aprovados que assim se auto-classifica, os percentuais sejam menores que o percentual de negros da
população paranaense em geral. Com efeito, a população negra no Paraná, segundo a PNAD 2005, é
de 25,76%, havendo ainda, apesar das conquistas, uma defasagem de cerca de 10 pontos percentuais
na representação dos negros na UFPR. Tornar as cotas mais inclusivas racialmente, buscando pelo
menos reverter a retração sofrida do primeiro ano das cotas para os seguintes, coloca-se como uma
meta relevante para a Universidade Federal do Paraná.

3. as PossiBiliDaDes De ReFleXÃo aPÓs anÁlise Dos ResUltaDos De tRÊs
anos De iMPleMentaçÃo Do sisteMa

Tendo em vista a discussão desenvolvida acima, a meta de garantir que o acesso à universidade
pública seja mais democrático, e ainda a necessidade de fazer com que o ingresso seja acompanhado da
possibilidade de permanência e sucesso na universidade de todos os grupos socioeconômico-raciais, certas
questões se colocam como significativas para a reflexão. Gostaríamos, aqui, de destacar algumas delas:
I.

Ao se pensar a inclusão na universidade pública, deve-se fazê-lo levando em conta não apenas critérios
econômicos, mas também sociais e raciais. Observa-se que a questão econômica não abrange todos os
sistemas de desigualdade da nossa sociedade. Isto se evidencia no caso específico do sistema de cotas
da UFPR, quando consideramos a questão da inclusão racial. Com efeito, a menor taxa de sucesso de
negros entre os candidatos que optam por cotas de escola pública ou pela concorrência geral apontam
como causas fatores sociais mais complexos – dentre os quais pode-se aventar as influências do racismo
no processo de socialização e de preparação dos candidatos para enfrentar contextos de tensão e
concorrência social.

II.

A maior inclusão tanto racial quanto social e econômica na UFPR coloca para a instituição a necessidade
de encarar as demandas específicas que esta inclusão vai provocar. Dentre estas, pode-se destacar a
elaboração de infra-estrutura e políticas de permanência mais eficazes e abrangentes, a fim de garantir
que a democratização no acesso resulte em uma efetiva formação de qualidade para grupos hoje alijados
do processo de educação universitária. Acrescente-se ser fundamental que a universidade incorpore na
sua reflexão e produção de conhecimento a riqueza trazida pela diversidade, não tentando simplesmente
o enquadramento dos diversos grupos em um modelo de conhecimento pensado como único e
universalmente válido7.

III. As distinções evidentes entre os grupos de cotistas e não cotistas levantam o questionamento de se o
modelo da UFPR de um atendimento universal é o mais adequado. Se o perfil e as necessidades dos
grupos são diversos, e não é possível para a instituição (por questões financeiras e humanas) elaborar
políticas universais, cabe perguntar se a adoção de políticas voltadas para grupos específicos não seria
uma opção interessante e coerente com o sistema de cotas.

7

Em palestra realizada no evento Avaliação de Políticas Afirmativas: seis anos após Durban, o Prof. José Jorge de Carvalho fez uma
reflexão bastante interessante sobre o potencial das cotas na produção de um conhecimento descolonizador, bem como dos grupos
de cotistas como representantes de grupos sociais, e não apenas como indivíduos beneficiados por uma política específica. A complexidade e interesse da discussão impede a reprodução da mesma aqui.
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IV. A diminuição da inclusão racial por uma medida justificada apenas por contenção de gastos na mudança
das regras no vestibular, conjugada com a transferência das vagas excedentes para as cotas de escola
pública, nos faz refletir sobre em que medida a inclusão racial se coloca como prioridade para a
UFPR. Pois se tínhamos nos aproximado mais, em 2005, de um índice adequado de inclusão frente à
composição populacional do Paraná, há uma retração significativa nos anos posteriores, e agora uma
decisão da “complementação” das vagas com aquelas de cotas de escola pública. Não seria mais coerente
e interessante possibilitar o preenchimento das vagas para cotas raciais por negros, modificando (no
mínimo para restaurar os de 2005, mas com a possibilidade de reflexões mais profundas) os critérios de
aprovação no vestibular?
Apesar das inúmeras polêmicas levantadas pela adoção de um sistema de cotas raciais, dentre as quais
se destaca aquela que aponta para os problemas da classificação racial no Brasil (se auto ou hetero
classificação, e como esta deve ser feita), é importante reforçar novamente que as cotas tornam o sistema
universitário mais plural racialmente. Assim, embora não se descarte a necessidade de discutir as formas
de implementação das cotas (observamos que estas são fundamentais na garantia do alcance dos objetivos
de inclusão visados), tal discussão não deve ser tomada como algo que comprometa o projeto político
das cotas em si mesmo.
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proFEssoras nEGras –
a Escola coMo tEssituras
da tErritorialidadE ancEstral1
Edileuza Penha de Souza (UNB) souzaedileuza@uol.com.br2

ResUMo
O artigo tem por objetivo pensar a carreira do magistério de mulheres negras como herança de
um patrimônio simbólico de matriarcas ancestrais. Identifica a arkhé, o eidos e o ethos como
categorias analíticas para compreender: o saber, a territorialidade, a comunalidade e a alteridade
das mulheres negras, pois foram elas com seus modos de insurgência e recusa ao recalque da
colonização que projetaram na educação de suas filhas possibilidades de ascensão e mudanças
sociais. O texto também afirma a ancestralidade como referência e legitimação do patrimônio
civilizatório afro-brasileiro, e por meio dessa conquista, como as professoras negras enfrentam
em seu cotidiano escolar as desigualdades, as discriminações, a falta de alegria e a ausência,
muitas vezes, do amor e da solidariedade. Conscientes de sua herança ancestral, professoras
negras encontram em seus corpos e espíritos forças para enfrentar as necessidades materiais e
assumem o amor como instrumento fundamental para manutenção da saúde física e mental.
São também as professoras negras que criam na escola os espaços de construção do diálogo e
realização de expressões, tornando-a um lugar de desejos, sonhos e emoções.

1

Para as professoras e professores que participaram do II Simpósio de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, realizado entre
os dias 5 e 9 de novembro de 2007 em Faxinal do Céu. Para: Cristiana Gonzaga, Edilson Gomes Costa e Lucilene Soares pelo incansável trabalho na Equipe de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana da Secretaria Estadual de Educação do Paraná; para a
professora Débora Araujo e para o professor Duda de Oliveira pelo encontro, pela partilha das histórias, da beleza e da magia, mas,
sobretudo pelo amor e afeto; para o professor Jorge Arruda pelo axé, pelos Orixás, pela africanidade e aprendizagem. Para a professora Fani pelas tessituras e para o professor Marcos Antonio Bertol pelo cinema como instrumento de uma educação plural.

2

Professora Substituta da Universidade de Brasília, capixaba, historiadora, mestre em Educação e Contemporaneidade pela Universidade Estadual da Bahia - UNEB, militante do Movimento de Mulheres Negras e da luta contra o racismo com uma vasta produção
nesta área, trabalha como consultora da UNESCO na área de quilombola.
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PALAVRAS-CHAVE: Arkhé; Territorialidade; Professora Negra; Identidade.
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O que os colonizadores não entenderam foi
a profundidade das nossas alianças.
Quando nos arrastaram da África para os portos do
Haiti, Jamaica, Cuba, Mississipi e Brasil,
não sabiam que nossos corações separados
continuariam a bater como se estivessem em um
só corpo. E que nossas vozes, mesmo fraturadas,
continuariam cantando em uníssono.
Evelyn White

Convidada para escrever este artigo sobre Mulheres Negras e Educação, confesso que tive muita
dificuldade em iniciá-lo, até porque sempre digo em sala de aula que não há nada no mundo mais difícil
do que escrever, o que vai de um simples bilhete a uma dissertação. Prazos se esgotando para entrega,
lixeira cheia de papéis amassados, acordei de madrugada angustiada pensando na notícia que me dera
uma amiga sobre outra que acaba de se afastar da escola por problemas neurológicos, o que só faz
constatar: “O racismo quando não mata, enlouquece”! No senso comum da sociedade brasileira, as
mulheres negras nasceram para desempenhar apenas dois destinos: trabalhar e transar. Não é a toa que
na modinha do século XVI “Negra para trabalhar, mulata para fornicar e branca para casar”, continua
a imperar o pensamento racista e as atitudes discriminatórias e preconceituosas de homens e mulheres.
O resultado dessa opressão é visualizado na solidão, desespero e morte de muitas mulheres negras.
A cada dia cresce o número de professoras afastadas de suas atividades de sala de aula, por problemas ligados a questões emocionais; ao mesmo tempo em que tem crescido a solidão, a frustração e
o desamparo da categoria. Nossa luta pela sobrevivência por meio dos salários e planos de carreira tem,
contudo, nos afastado das reivindicações do ensino de qualidade, da autonomia da escola, da luta pelas
melhorias físicas e pedagógicas de nossas escolas. Hoje não é possível pensar em qualidade de ensino
sem, também, pensarmos na qualidade de vida de nossos/as docentes, o que vai desde o cuidado do
corpo e da espiritualidade à remuneração realmente digna do nosso trabalho.
Os baixos salários do magistério fazem com que muitas professoras e professores dupliquem
ou até tripliquem suas jornadas de trabalho, trabalhando em três turnos, muitas vezes em três escolas
diferentes. Essa sobrecarga de trabalho vem causando estresse, baixa produtividade, sofrimento físico
e psíquico. Estudos sobre “O adoecer do magistério”3 têm apontado o esgotamento físico e mental

3
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Sobre o assunto ver:
ALMEIDA, Sandra. Sintomas do mal-estar na educação: subjetividade e laço social. In: Anais do II Colóquio do Lugar de Vida /
LEPSI, USP, 2000. São Paulo.
CODO, Wanderley (org.). Educação: carinho e trabalho. Petrópolis, Rio de Janeiro, Vozes, 1999.
DEJOURS, Christophe. A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez – Oboré, 1992.
DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth (1994). Desejo ou motivação? A interrogação psicanalítica do trabalho. In:
DEJOURS, Christophe; ABDOUCHELI, Elisabeth e JAYET, Christian. Psicodinâmica do trabalho: contribuições da escola Dejouriana à análise da relação prazer, sofrimento e trabalho. São Paulo: Atlas, 1994.
DINIZ, Margareth (1998). De que sofrem as mulheres-professoras? In: LOPES, Eliane Marta Teixeira (org.). A psicanálise escuta
a educação. Belo Horizonte: Autêntica, 1998.
FONTOURA, Maria Madalena . Fico ou vou-me embora? In: NÓVOA, Antonio (org.). Vidas de professores. Lisboa: Porto Editora, 1992.
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como uma das principais conseqüências da tensão acumulada, do estresse; da ansiedade que vivem
as/os professoras/es cujo trabalho muitas vezes é pouco ou quase nada valorizado. Esses estudos,
embora contemplassem a questão de gênero4, não privilegiam o quesito cor/raça. Para as professoras
negras a cor é um diferencial discriminatório que demarca trajetórias sócio-políticas, culturais, afetivas
e econômicas. Não é possível naturalizar as características socialmente construídas, pois como afirma
Nilma Lino, essa naturalização “não contribui em nada na construção de uma pedagogia da diversidade
e acaba reforçando os seculares preconceitos contra o negro” (GOMES, 2004, p. 85).
É necessário que as entidades da classe programem, implementem e disseminem ações a fim
de caracterizar a saúde das/os professoras/es e suas condições de vida e trabalho. É preciso criar mecanismos para combater as diferentes formas de violência que hoje grassam nas escolas – também é
violento o seu sucateamento, a falta de condições de trabalho, os baixos salários, a falta de autonomia,
entre outros fatores. É urgente a busca de apoio para formação e atualização profissional, a fim de que
possamos juntos recriar os valores da escola, pois o diálogo e a interação com outro nos possibilitam ser
pessoas melhores. “Quando atingimos a plenitude da descoberta e do amadurecimento, nos tornamos
pessoas mais felizes” (SOUZA, 1995).
Atentas a todas essas complexidades, é preciso compreender o mundo como um todo – céu (orum) e
terra (aiyé) – é necessário respeitar as riquezas e mistérios da natureza, da vida humana e de tudo aquilo que
é sagrado. E como nos lembra a canção Amor de Índio, de Beto Guedes, “Tudo que move é sagrado”!
Professoras negras, um dos percursos de nossas trajetórias profissional é a aprendizagem de
lidar com nossos corpos e com nossa corporalidade5. O corpo é o território, o espaço sagrado, é com
ele que expressamos nossa sexualidade, nossa capacidade de desejar e amar. O amor é fundamental
para manutenção da saúde física e mental, é condição básica para nossa auto-estima, embora não sejam poucas as vezes em que as mulheres negras são representadas de forma negativa. As professoras
negras também não escapam dos estereótipos. Quando concebemos nossos corpos como marca de
nossa identidade negra, o concebemos único, composto pela ori (cabeça) e aperê (suporte), essas duas
partes são inseparáveis e nos diferem do corpo do outro. Cada ser é original e singular, é o corpo que
estabelece nossos vínculos ancestrais. “O corpo, segundo um mito cosmológico, origina-se da lama
enquanto protomatéria, foi construído por um princípio criador (Olorum), que lhe instilou o sopro da
vida (emi), materializado na respiração” (SODRÉ, 1997, p. 31).

4

“Gênero não é sinônimo dos sexos masculino e feminino, mas uma categoria teórica correspondente ao conjunto de significados,
símbolos e atributos que cada sociedade constrói, mediante sua história, para caracterizar e diferenciar cada um dos sexos”
(OLIVEIRA, 2006, p. 35).

5

“Corporalidade e espiritualidade compõem a estrutura que os seres humanos portam nos diversos aspectos da alma, no investimento cultural dos sentidos da vida. Corporalidade é o viver cotidiano de cada pessoa, individual e coletivo. Na corporalidade se
expressa também a sexualidade, reinterpretada e reproduzida graças à celebração do corpo, como lugar de representação de valores.
Está relacionada à existência, ao trabalho, ao lazer e ao tempo que dedicamos a cada uma dessas funções” (SECAD, 2006, p. 217).
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Muniz Sodré ainda nos lembra que “O corpo seleciona e assimila, de modo análogo ao código lingüístico,
os estímulos da ordem social e cultural em que está imerso o indivíduo. O corpo encarna mediações simbólicas
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e age instantaneamente em função das orientações assimiladas” (1997, p. 30). Portanto, a escola que é, ou pelo
menos deveria ser, um espaço de construção do diálogo e realização de expressões, tem se tornado um lugar
de frustrações e tristeza para todos que a compõem, sejam técnicos-pedagógicos, estudantes, professores e
professoras ou diretoras/es. Cada um a seu modo vem experimentando uma monotonia em que questionamentos, desejos, sonhos e emoções, espontaneidade são colocados em segundo plano. Isso nos atenta a rever
e reavaliar as causas do baixo rendimento, da evasão e da indisciplina e, sobretudo, da falta de companheirismo
e solidariedade e da ausência do prazer vivido na escola.
A escola precisa ser entendida como espaço de culturas e identidades, local de manifestações, expressões e cidadania, local onde o corpo e a corporalidade tenham sentido, vozes, desejos, sentimentos e
alegria. Pois somente dentro desta filosofia que clama para insurgir será possível construir um continuum
civilizatório, a fim de “transportar, legitimar e recriar a fascinante herança africana” (LUZ, 2000, p. 97).
A escola é uma das territorialidades6 onde ocorre parte do desenvolvimento humano, território onde
o educar corresponde a ações de criar e recriar mundos e possibilidades, local onde a principal possibilidade
se faz na constituição do indivíduo enquanto parte do coletivo. É o conhecer que possibilita a troca, o
afeto, o amor e a disponibilidade para o outro. Pois como afirmam Mestre Didi e Marco Aurélio Luz:
Os obstáculos pedagógicos para implementação de um currículo pluricultural não se restringem apenas à
rejeição escolar determinada pelas ideologias racistas que alimentam recalcamentos, repressões e condutas
preconceituosas expressas nas práticas dos professores e no material didático, mas sobretudo porque a
linguagem e os valores comunitários são completamente diferentes dos da escola oficial (SANTOS &
LUZ, 2007, p. 40).

Ao arquitetar este artigo, busco, portanto, pensar a escola como um patrimônio simbólico de nossas
matriarcas ancestrais, pois foram elas com seus modos de insurgência e recusa ao recalque da colonização
que romperam os obstáculos da opressão. Militantes Negras7, seus esforços proporcionaram que a luta
pela educação constituísse uma das primeiras reivindicações do povo negro. Desse modo, o objetivo deste
artigo é pensar de que forma nós, professoras negras, podemos propor a coletividade e a corporalidade
para dentro da escola, a fim de se recriar os espaços psíquicos e pedagógicos, que estão diretamente interligados com os “problemas” de saúde que professoras negras têm enfrentado nas escolas.

6

A territorialidade pode ser percebida como espaço de práticas culturais nas quais se criam mecanismos identitários de representação
a partir da memória coletiva, das suas singularidades culturais e paisagens. A territorialidade seria assim resultante de uma unidade
construída em detrimento das diferenças internas, porém evocando sempre a distinção em relação às outras territorialidades
(SECAD, 2006, p. 223).

7

Os estudos sobre o Movimento Negro e conseqüentemente sua luta por educação após a assinatura da Lei Áurea invisibilizam a
participação das mulheres negras. Desta forma é preciso entender que para as mulheres negras a educação formal sempre foi vista
como possibilidade de criação de novos valores basta lembrarmos de umas das célebres frases de Mãe Aninha Obi Biyi, fundadora
do Ilê Axé Opô Afonjá, “Quero ver meus filhos, de anel no dedo e aos pés de Xangô”.
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PRoFessoRas neGRas, leGaDo De ResistÊncia e lUta De nossas MatRiaRcas
Durante os mais de 300 anos que perpetuaram o sistema colonial escravocrata, o combate por parte
de mulheres e homens negros não cessou um só instante. Em atos individuais ou coletivos, a resistência
ocorreu antes mesmo da saída dos africanos e africanas do continente pátrio. Nas Américas, o enorme
contingente de negros e negras que aqui desembarcou resistiu frontalmente às estruturas do poder colonial. Atitudes simples como quebrar ferramentas e louças, o corpo mole, ou as atitudes que demandaram
precisão para serem elaboradas, como o suicídio, o banzo, os assassinatos de feitores e senhores, as fugas,
as revoltas e os quilombos, os terreiros de candomblé, as irmandades, são alguns dos exemplos que ilustram que os/as negros e negras escravizados sempre estiveram distantes dos valores mercantilistas dos
colonizadores. “Dentre as formas de resistência engendradas pelas mulheres negras brasileiras, destaca-se
o exemplo das Yalorixás: uma estirpe de notáveis lideranças espirituais” (CARNEIRO, 2007, p. 18).
A fé em seus Orixás8, a dimensão de mundo caracteriza a luta e a resistência de nossas matriarcas,
mulheres negras, quilombolas, guerreiras, yalorixás. Mulheres que potencializaram o mundo com riquezas e sabedoria, a fim de que seus e suas descendentes pudessem desfrutar de um mundo melhor. Foi o
sangue e o suor dessas mulheres negras, matriarcas e ancestrais9 que nos possibilitaram chegar até aqui.
Assim sendo, é necessário estarmos alertas para não permitirmos que o racismo nos mate e tampouco
nos enlouqueça, e para tal precisamos cuidar de nossos corpos e de nossa espiritualidade.
Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; em 2005 a população brasileira ultrapassava os 184 milhões de habitantes, sendo que 49,8% eram brancos e 49,5% eram negros.
Nesse total, as mulheres negras eram aproximadamente 25% da população brasileira, o que significa
dizer que um quarto da população brasileira forma o maior contingente de pobreza e indigência do
país. “Possuem uma menor escolaridade, com taxa de analfabetismo três vezes maior que as mulheres
brancas, além de uma menor expectativa de vida” (AMNB, 2007, p.11-12).
Em sua maioria, trabalhadoras informais sem acesso à previdência, residindo em ambientes insalubres e inadequados, inúmeras mulheres negras foram e ainda são responsáveis pelo cuidado de outras
famílias, além de serem responsáveis pelo cuidado e sustento de suas famílias. Desagregada de sua família,
cuidando da casa e dos filhos dos senhores brancos, elas conseguiram se estabelecer com dignidade para
criar seus filhos e filhas e darem a elas e a eles uma vida mais digna.

8

“Os Orixás constituem nossa referência ancestral maior. Originalmente cultuados no sudoeste da Nigéria pelo povo Yorubá, hoje
também denominado Nagô ou Keto, que se estende pelo sul e centro da República Popular do Benin, passando pelo Togo até Ghana” (Siqueira, 1995, p. 6).

9

Para os povos africanos e seus descendentes, a ancestralidade está ligada à memória, ao contínuo civilizatório africano. É a ancestralidade
que possibilita a sintonia com o ser e o comportamento das pessoas. É ela que orienta a alegria, conduzindo para um processo de mudanças
e enriquecimento individual e coletivo em que o sentimento e a paixão estão interligados com a vida (SOUZA, 2005).

Relações Étnico-Raciais

Esta realidade permite constatar que “As mulheres negras têm sido, ao longo de mais de 500 anos da
história brasileira, as maiores vítimas da profunda desigualdade racial que vigora na sociedade brasileira”
(AMNB, 2007, p.11), o que demarca tanto para o governo como para a sociedade civil o desafio de desen-
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volver ações de combate ao racismo, ao machismo, bem como a toda e qualquer espécie de discriminação.
Por parte do governo, é necessária e urgente a criação de mecanismos, com a participação das mulheres
negras, para monitoramento da incorporação de gênero e raça às políticas públicas. Essa incorporação
precisa acontecer desde o planejamento, passando pela implementação e avaliação. Outro desafio que se
encontra em nossas mãos é o de nos voltarmos para nossa espiritualidade, já que necessitamos estar em
perfeita harmonia com nossos ancestrais, para potencializar o nosso axé10 – nossa força vital que se afina
com a nossa energia –, a fim de redescobrirmos a nossa ligação enquanto mulher e natureza.
É o axé que comanda a consciência que nos conduz ao mundo feminino, que gera e nutre a
nossa negritude como eixo da ancestralidade. Ancestralidade que garante o elo entre cada uma de nós
e as nossas matriarcas e educadoras: Sarraounia11 Nzinga12, Dandara13, Luiza Mahim14, Constância d’Angola15
e tantas outras como Tia Ciata16, Mãe Menininha do Gantois17, Lelia Gonzales18, Beatriz Nascimento19. A identidade com essas educadoras é o nosso símbolo de resistência, demarca nossos espaços e garante entre nós a
construção de redes de solidariedade e companheirismo, fortalece nossas conquistas de soberania e cidadania.
É a dinâmica civilizatória dessas e de tantas outras mulheres, como nossas avós e mães, que tem possibilitado
nossa resistência e soberania.
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10

“O axé se transmite numa relação interpessoal e dinâmica, num processo de comunicação direta, onde a oralidade é básica e fundamental” (Theodoro, 1996, p. 62).

11

Sarraounia significa rainha ou chefia, linhagem de fêmeas governantes. Por volta de 1898 uma rainha chamada Sarraounia de Azna,
mobilizou seu povo e recursos, militares, para enfrentar a força francesa em Lougou (Burkina Faso). Há um filme dirigido por Med
Hondo (1986) baseado em sua vida, que retrata a luta pela independência e paz de seu povo.

12

(1624-1663) do povo Ginga de Matamba e Angola, é conhecida como Jinga, Zhinga, Rainha Dona Ana e Rainha Zinga. Comandou
a resistência à ocupação colonial portuguesa e ao tráfico de escravos no seu reino por cerca de quarenta anos. Suas habilidades políticas e seu espírito de liderança na defesa de sua nação angolana têm sido motivos de estudos e veneração (LUZ, 1995).

13

Guerreira, junto com Zumbi dos Palmares, seu companheiro, liderou o maior e mais duradouro quilombo das Américas – Quilombo de Palmares. Sua luta pela liberdade do povo negro é lembrada e comemorada principalmente pelo Movimento de Mulheres
Negras.

14

Uma das principais liderança da Revolta dos Malês – movimento de resistência dos negros na Bahia, no século XIX. Mãe do poeta
Luiz Gama, participou também da Sabinada e de outras revoluções de escravizados.

15

Viveu na segunda metade do século XIX na região do Vale do Cricaré – São Mateus, Espírito Santo. Quilombola, desempenhou
importante papel no combate à escravidão.

16

Famosa tia baiana do início do século XX. Sua casa na Praça Onze, no Rio de Janeiro era reduto de artistas e músicos, como Donga,
Sinhô e João da Baiana, Pixinguinha e tantos outros. Sacerdotisa de cultos dos Orixás, sua casa foi símbolo de resistência e exaltação
da cultura negra.

17

(1894-1986) Maria Escolástica da Conceição Nazaré – Menininha do Gantois. Foi a quarta Iyálorixá do Terreiro do Gantois e a mais
famosa de todas as Yálorixás brasileiras.

18

(1935-1994) militante negra, fundadora do Movimento Negro Unificado – MNU. Foi professora e antropóloga, sendo uma das
propulsoras do movimento de mulheres contemporâneo.

19

(1942-1995) Maria Beatriz Nascimento, historiadora, pesquisadora, poeta e ativista negra. Dedicou sua vida à luta anti-racista e
sexista.
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Resistência e soberania que têm nos conduzido ao mundo da educação, no qual somos cada vez mais
pedagogas e professoras. Com realidades diversas, podemos afirmar que a história de vida que cada professora negra carrega em si é, sem dúvida, um conjunto de memórias, labutas, vitórias e rompimentos. Mulheres
Negras professoras, nossa trajetória de vida passa pela fronteira da integridade do ser e do estar, onde a todo
tempo criamos ou rompemos barreiras para garantir a nossa saúde física e mental e sobreviver ao racismo e às
discriminações. Mulheres Negras professoras, todos os dias temos aprendido que o percurso do pertencer ou
não pertencer nos deixa ou nos faz sair do lugar.
Essas mulheres negras, ao se tornarem professoras, “saíram do seu lugar”, isto é, do lugar predestinado
por um pensamento racista e pelas condições sócio-econômicas da maioria da população negra brasileira
– o lugar da doméstica, da lavadeira, da passadeira, daquela que realiza serviços gerais –, para ocuparem
uma posição que, por mais questionada que seja, ainda é vista como possuidora de status social e está
relacionada a um importante instrumento: o saber formal (GOMES, 1995, p. 28-29).

A acepção de ser professora para as mulheres negras ultrapassa o entendimento da ascensão social.
Ser professora negra conduz a uma luta contra a ideologia dominante e possibilita a tomada de consciência
do processo ideológico que engendra a estrutura social, cultural, política e econômica do Brasil.
Ser mulher negra no Brasil representa um acúmulo de lutas, indignação, avanços e um conflito constante entre a negação e a afirmação de nossas origens étnico-raciais. Representa também suportar diferentes
tipos de discriminação. Ser mulher negra e professora expressa uma outra maneira de ocupação do espaço
público. Ocupar profissionalmente esse espaço, que anteriormente era permitido só aos homens brancos,
significa muito mais que uma simples inserção profissional. É o rompimento com um dos vários estereótipos
criados sobre o negro brasileiro de que não é capaz intelectualmente (GOMES, 1995, p. 115).
O processo histórico de cada professora negra deste país interage com as histórias, de lavadeiras20, costureiras,
cozinheiras, parteiras e tantas outras trabalhadoras que labutaram para que suas filhas e netas pudessem ocupar os
bancos escolares. Os motivos que levaram mulheres negras a escolherem a carreira do magistério são praticamente
as mesmas que Bell Hooks (1995) aponta como escolha de se tornar uma intelectual negra:

E é esse processo histórico que faz de nós, professoras negras, responsáveis por ressignificar o
papel da escola, criando entre nós e nossos alunos uma relação de conhecimento, saber e prazer. Como
afirma Beatriz Nascimento: “Numa sociedade como a nossa, onde convivem elementos arcaicos com
o processo de modernização, a educação representa um fator de pressão dos grupos subordinados,
visando melhores condições de vida e ascensão social” (2007, p. 104).
20

Ver: As filhas das lavadeiras, de Maria Helena Vargas da Silveira. Editado em 2002, o livro retrata a trajetória de várias educadoras
das regiões Sul e Sudeste cujos estudos foram garantidos por suas mães e avós lavadeiras.

Relações Étnico-Raciais

na maioria dos casos podem remontar a uma raiz comum: uma experiência tipo conversão religiosa
com um professor ou colega muito influente, que nos convenceu a dedicar a vida a atividade de leitura,
escrita e conversa pelo prazer individual, mérito pessoal e ascensão política dos negros (e muitas vezes
outros oprimidos) (p. 465).
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A escola precisa ser um espaço contínuo da territorialidade plural. O território da escola deve
fomentar rupturas com as ideologias escravocratas, tornando-se um espaço de liberdade, pluralidade e
diversidade. Urgentemente a escola precisa ser transformada em reduto da comunidade, da coletividade
e dos ensinamentos ancestrais, a fim de representar cultura e mundo dos valores ancestrais em que a
comunicação em diferentes circunstâncias legitima e edifica um conjunto de informações e emoções
trazidas pela comunidade, local onde cada indivíduo é poder, cada indivíduo é o quilombo (NASCIMENTO,
1989).
A legitimação da escola como espaço de pluralidade e de diversidade transpõe o universo simbólico pleno de erudição da comunalidade, pois todas as projeções pedagógicas possibilitam o sistema
educacional oficial, instrumento para construção de nossas identidades e da identidade de nossos estudantes. Precisamos dar voz e poder à linguagem da comunidade, ao mesmo tempo em que, juntos,
precisamos considerar “o significado das formas de comunicação como dimensão básica na constituição
dos diferentes processos civilizatórios e, portanto, das distintas culturas que desde aí se desdobram”
(LUZ, 2000b, p. 57).
A educação sempre se fez presente na agenda do Movimento Social Negro, no qual é necessário
destacar o peso e o papel das mulheres negras – ainda que essas guerreiras sejam todo o tempo esquecidas e relegadas quando se fala da história do Movimento Social Negro no Brasil. Nutridas pela sabedoria ancestral, foram as mulheres negras as protagonistas na luta pela educação de seus filhos e filhas,
foram elas que sonharam e projetaram na escola a possibilidade de mudança e de integração. Lutando
contra o racismo e a opressão, elas vislumbraram a educação formal como forma de conscientização e
expansão da história e luta do povo negro. Pois como afirma a professora Petronilha: “Os benefícios
de tudo que se aprende, inclusive na escola, devem reverter não unicamente para o indivíduo, ou seus
familiares mais próximos, mas para toda a comunidade” (SILVA, 2000, p. 79).
Ao projetar para seus filhos e filhas o sonho da educação formal, as mulheres negras, mesmo
que iletradas21, edificam a escola como territorialidade, como espaço de pertencimento, espaço de referência da história e da cultura negra e da região. Essa projeção “Oferece a possibilidade de diferentes
leituras – afetiva, política, geográfica e outras” (OLIVEIRA, 2003, p. 247), aponta para singularidades,
conhecimento e valores que guiam o desejo de liberdade e inclusão de todos os negros e negras.
Assim, nos afirma Santos:
desde a primeira reivindicação dos negros por educação formal, esta não era vista apenas como um dos
meios para a superação das desigualdades raciais e a pobreza entre os negros, mas também como um
instrumento para evitar uma provável violência dos excluídos racialmente da sociedade brasileira contra

21

“O conceito de analfabetismo é estranho à comunidade africana, pois nela o conhecimento é elemento estruturador da realidade,
sendo construído a partir de valores próprios” (LUZ, 2000, p. 101).
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os brancos, como já havia alertado, em 1889, uma comissão de libertos do Vale do Paraíba ao jornalista
Rui Barbosa. Em carta ao então futuro ministro da justiça, essa comissão reivindicava educação para os
filhos dos ex-escravos, exigindo o cumprimento da Lei do Ventre Livre (2007, p. 157)22.

Essa reivindicação proferida há mais de cem anos expressa também a luta organizada. A busca
pelo direito da escola esteve e se faz presente em cada mulher negra. Os aspectos culturais, sociais,
lúdicos e políticos que nós, professoras negras, conquistamos é um dos legados da civilização negra
africana. Esse legado procede de uma visão de mundo que desejaram nossas mães e avós. Por esse
motivo, nos cabe construir uma escola capaz de representar a comunalidade e a coletividade. Para cada
mulher negra professora, a comunidade deverá representar um processo de mudanças, de enriquecimento individual e coletivo, em que os sonhos e desejos de nossas ancestrais estejam sintonizados com
o eidos e o ethos de nossas matriarcas.
Eidos e ethos — criação de novos valores para educação

Eidos e ethos são linguagens que agregam uma perspectiva de educar, voltada para o sentimento,
elucidada nas emoções individuais e coletivas; permite o criar e o recriar e a continuidade da comunidade
negra. O eidos e ethos dão impulsos à comunalidade que compõe os espaços territoriais da escola.
Somente pautadas no eidos e no ethos é que nós, professoras negras, conseguiremos obter os valores de liberdade que a escola pode e deve representar. A escola precisa ser transformada em espaço
de continuidade, onde a alegria, a solidariedade, o amor devem assegurar a representação e a continuidade da arkhé do povo negro. Afinal “O amor cura. Nossa recuperação está no ato e na arte de amar”
(HOOKS, 2000, p. 188).

22

“Em abril de 1889, menos de um ano depois da assinatura da chamada Lei Áurea, uma comissão formada por libertos no Vale do
Paraíba enviou uma carta a Rui Barbosa. Reivindicava apoio do então jornalista para denunciar que a legislação do fundo de emancipação de 1871 – que previa recursos do governo imperial e principalmente responsabilidade dos proprietários de escravos em
relação àqueles nascidos livres e beneficiados pela lei – pouco havia sido cumprida, especialmente no caso da parcela do imposto a
ser destinada à ‘educação dos filhos dos libertos’. A carta da comissão de libertos terminava com um alerta: ‘Para fugir do grande
perigo que corremos por falta de instrução, vimos pedi-la para nossos filhos e para que eles não ergam mão assassina para abater
aqueles que querem a República, que é liberdade, igualdade e fraternidade’. Vieram o regime republicano em novembro de 1889 e
um ministério para Rui Barbosa em 1891, mas permaneceu a inexistência de políticas públicas para além da intolerância e da truculência’ (GOMES, Flávio dos Santos. Negros e política (1888-1937). Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2005, apud SANTOS, 2007).

Relações Étnico-Raciais

A noção de arkhé agrega, numa unidade indiscernível, o sentido de princípio-começo-origem, e o princípiopoder-comando (...) Não se limita a algo referido a antigüidade e/ou anterioridade. Na tradição africana,
ela representa o princípio inaugural, constitutivo, recriador de toda experiência. Assim, é insuficiente
referir-se a arkhé como volta nostálgica a um passado, ela abrange também o significado de futuro, na
medida em que se entende como o vazio que se subtrai às tentativas puramente racionais de apreensão
(LUZ, 1996, p. 75).
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A escola precisa representar a comunidade na qual ela está inserida, e é dentro dela que os moradores devem celebrar as alegrias ou tristezas. O encontro da escola com a comunidade pode assegurar
a memória da comunidade local onde “as pessoas se reúnem para realizar um objetivo específico, para
ajudar os outros a realizarem seus propósitos e para cuidar uma das outras” (SOBONFU, 2003, p. 35).
Ao considerarmos que nós, professoras negras, podemos transformar a escola, estamos certas que
esta tarefa é dever de todos. Estamos considerando que cabe ao Estado criar, equipar e manter todos os
espaços físicos da escola; remunerar bem e dignamente funcionárias e funcionários, principalmente aquelas
e aqueles que estão em sala de aula. Da mesma forma que se constituem como dever da escola, assegurar
a todos o respeito e a liberdade, apregoar os diversos códigos de linguagem, a fim de que o desejo de criar
e recriar sejam pautados dia a dia como ensinamentos ancestrais. É a territorialidade e a corporalidade
que constroem a identidade, a auto-estima, resgatam e mantêm a cultura, a história e a terra, assim como
possibilitam continuidade com a “memória legada pelos ancestrais, a circulação de força que propicia a
harmonia cósmica, a linguagem onde se expressa essa forma de ser” (LUZ, 1992, p. 61).
A linguagem da escola precisa urgentemente se constituir do Eidos – formas de elaboração e
realização da linguagem, modo de sentir e introjetar valores e linguagens, conhecimentos vividos e
concebidos, emoção e afetividade – ao mesmo tempo em que possibilita a formação do Ethos, pois
esse constitui a linguagem grupal enunciada, as formas de comunicação, visão de mundo, discursos
significantes, manifesta modo de vida e configurações ético-estética (SOUZA, 2005).
Assim eidos e ethos devem se projetar na escola, como possibilidade de manter acesa a perspectiva de nossas matriarcas, representar o sonho de liberdade que mobiliza e assegura a linguagem, e os
princípios de comunicação que se renovam e se expandem. A arkhé precisa ser recriada na escola, pois
é ela que se caracteriza como dinâmica, encontros, ancestralidade, terra, solo fecundo que promovem a
comunhão entre o território e a territorialidade, identidades e africanidades culturais que caracterizam
a cosmovisão africana.
Eidos e ethos estão voltados para o sentir, elucidado nas emoções individuais e coletivas da comunidade; permitem evocar o espírito da terra, possibilitam o criar e recriar contínuo da comunidade. O
eidos e ethos promovem a comunalidade que constitui o espaço territorial (SOUZA, 2005). Inseridas na
lógica da coletividade, nós professoras precisamos transformar as “Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira” em
um instrumento de referência, a fim de que a escola assuma uma política de reparação, reconhecimento
e valorização da educação e das relações sociais, afetivas e étnico-raciais.
É a consciência política de nós professoras negras que vai determinar para a escola os princípios
da pluralidade e da diversidade, pois uma escola fortalecida de valores é uma escola de deveres e direitos. Em outras palavras, implementar a Lei 10.639/200323 é construir um espaço de harmonia, ações

23

Sancionada pelo Governo Lula, a Lei 10.639, altera a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, para incluir no currículo oficial da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática “História e Cultura AfroBrasileira”.
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educativas e combate ao racismo e a discriminações. Aprender a amar é, portanto, afirmar a nossa
ancestralidade como referência e legitimação do patrimônio civilizatório afro-brasileiro e, por meio
dessa conquista, como mulheres negras e professoras, enfrentar o cotidiano escolar das desigualdades
e lutar para reinventar uma nova imagem da pedagogia, do magistério, da escola. É afirmar todo o
tempo que estamos no mundo para continuar a trajetória de luta de nossas matriarcas ancestrais e, ao
mesmo tempo, construir um mundo mais igual, plural e soberano. Isso quer dizer, que devemos ter
sempre em mente que somente uma escola democrática nos conduzirá à reconstrução de um novo
mundo, de uma nova sociedade, de um novo espaço, de um novo tempo. “Para criar uma comunidade
que funcione, é preciso observar cuidadosamente alguns de seus funcionamentos: espírito, criança,
ancião, responsabilidade, generosidade, confiança, ancestrais e ritual. Esses elementos formam a base
de uma comunidade” (SOBONFU, 2003, p. 46).
Ao nos conduzir ao mundo da educação formal, nossa matriarcas negras fizeram de nós, professoras negras, herdeiras de um legado que nos responsabiliza a dar continuidade aos seus sonhos.
Deste modo nos lembra o Mestre Paulo Freire:
(...) para mulheres e homens, estar no mundo necessariamente significa estar com o mundo e com os
outros. Estar no mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem fazer cultura, sem ‘tratar’ sua
presença no mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem pintar, sem cuidar da terra, das águas,
sem usar as mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista sobre o mundo, sem fazer ciência ou
teologia, sem assombro em face do mistério, sem aprender, sem ensinar, sem idéias de formação, sem
politizar, não é possível (FREIRE, 1998, p. 57-58).

Toda identidade se define como algo que lhe é exterior; entretanto, a identidade negra só é
possível dentro da magnitude interna, aquilo que se diferencia dos demais, ao mesmo tempo em que
universaliza homens e mulheres protagonistas de seus territórios. A essência dessa identidade negra
possibilita que nós, professoras negras, alcancemos na escola integridade negra, a força vital, o axé e
a arkhé de nossas matriarcas.

ReFeRÊncias
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Relações Étnico-Raciais

O continuum civilizatório africano, princípio e continuidade da arkhé, deve sustentar a escola, que
necessita ser caracterizada no tempo e no espaço como símbolo de luta de nossas matriarcas. Nós,
professoras negras, ao tomarmos consciência do estar no mundo como herdeiras da civilização africana,
precisamos repensar nossas responsabilidades, direitos e deveres na escola. É essa nova conduta que
vai permitir o não adoecer, que vai garantir a escola como um todo, de sua arquitetura ao currículo. Ao
tomarmos consciência do legado de nossas matriarcas, introduzimos em nossas vidas uma outra lógica,
não mais linear e cartesiana, mas sim uma lógica hipertextual, que possibilite transformar a escola em
um lugar de produção e não apenas de apropriação de conhecimento e cultura.
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tErritorialiZaçÃo nEGra, conFlitos E
racisMo aMBiEntal no paraná
Cassius Marcelus Cruz1 (SEED/DEDI) cassiuscruz@yahoo.com.br
Jeferson Oliveira Salles2 (ITCG) jefersonoliveirasalles@yahoo.com.br

Porque aqui todo mundo ajuda o outro, se precisá de arguma coisa é só grita
que eles vem correndo ajudá. Todo mundo é feliz aqui. Eu e meu irmão,
nóis somo muito feliz aqui, um pouco se arregalamo, um pouco sofremo
mais continuamo no batente [...] e, quando farta arguma coisa nóis pedimo
pros vizinho que sempre nos ajuda porque são nossos amigo e irmão. Bem
que o padrinho disse que era bobage eu diexá tudo pra tráis e i pra cidade,
só sofrê, e vive com pessoa que não conheço e as veiz não posso confiá. Por
isso que não vô mais saí daqui, vô fica aqui sempre junto com essas pessoa
que me gosta”. Lurdes, quilombola de Campina dos Morenos.
(PORTELLA, s/d. p. 60-61).

ResUMo

1

Professor da Rede Estadual de Educação do Paraná, formado em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul.

2

Professor da Rede Estadual de Educação do Paraná, formado em História pela Universidade Federal do Paraná.

3

Adotamos qui a definição apresentada pelo Decreto nº 4887/03, que regulamenta o procedimento de identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, no qual estes
são “grupos étinicos raciais, segundo critérios de auto-atribuição, com trajetória histórica própria, dotados de relações territoriais
específicas, com presunção de ancestralidade negra relacionada com a resistência à opressão histórica sofrida

4

VANDERSEN, 2004 e HARTUNG, 2004.

5

PORTELLA, S/D.

6

HARTUNG, 2000 e WALDMANN, 1992.

Relações Étnico-Raciais

Desde a década de 90 diversos fatos têm dado visibilidade às comunidades remanescentes de
quilombos3 no Paraná. Desde a campanha do grupo de apoio à comunidade do Paiol de Telha
– composta pela CPT-PR (Comissão Pastoral da Terra), APP-Sindicato, SISMAC, SISMUC,
Pastoral do Negro, Gabinete do Deputado Rosinha, NEN/SC, CUT/PR, ACNAP (Associação
Cultural de Negritude e Ação Popular) – até as publicações de trabalhos acadêmicos sobre
esta4 e outras comunidades (Campina dos Morenos5 – Turvo, Sutil e Santa Cruz6 – Ponta
Grossa) tem se tornado público o conhecimento sobre a existência de quilombos no Paraná.
Entretanto, é a partir do levantamento que está sendo efetuado, desde 2005, pelo Grupo de
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Trabalho Clóvis Moura que a presença desses territórios negros vem se tornando oficializada
no Paraná. Inicialmente, o texto aqui apresentado aborda o processo de territorialização de
algumas dessas comunidades situadas em regiões envolvidas nas dinâmicas produtivas da
mineração e do tropeirismo e, posteriormente, explicita as opressões sociais as quais foram e
estão sendo submetidas. O presente texto parte desta realidade trazendo em anexo algumas
fontes (documentais e orais) e propostas para subsidiar trabalhos em sala de aula sobre a questão
quilombola no Paraná.
Palavras chave: Territorialização Negra; Comunidades Quilombolas; Conflitos Agrários;
Racismo Ambiental.

teRRitoRialiZaçÃo neGRa no PaRanÁ
A origem da presença africana no atual território nacional situa-se na implantação do Sistema
Colonial que se insere no processo de formação e expansão do capitalismo, ou seja, o “escravismo
moderno floresceu com a expansão do capital mercantil e foi um dos fatores da acumulação capitalista,
que transformou profundamente as relações econômicas viabilizando o surgimento da produção capitalista. A escravidão moderna foi fruto do mercado” (MARTINS, 1993, p. 163-164). O atual Paraná
insere-se nesta história a partir da conquista que impõe formas de uso do território e do trabalho: a
primeira referência à presença portuguesa no atual território paranaense se dá em 1585, quando “uma
bandeira cativadora de índios [...] foi lançada contra os ‘carijó’ de Paranaguá” (PIRES, p. 41). A mão de
obra escravizada indígena coexistiu com a africana, embora a escravização de africanos tivessem maior
importância econômica (MOTA, 1994) .
O africano aparece no início da procura de ouro no litoral e posteriormente nas atividades do
latifúndio pastoril. Regionalmente, podemos situar a mineração na mesoregião no Vale do Ribeira e o
tropeirismo envolvendo as regiões dos Campos Gerais e o Norte Pioneiro.
O processo de territorialização negra no Vale do Ribeira, está articulado à expansão das frentes
de mineração da Freguesia de Iguape rumo do rio Ribeira nos séculos XVII-XVIII. Desde meados do
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MineRaçÃo e teRRitoRialiZaçÃo neGRa na MesoReGiÃo Do Vale Do RiBeiRa

Foto: Maria do Socorro Araújo
Bateias para mineração de ouro de aluvião sobre a popa da canoa – Comunidade
Remanescente de Quilombo João Surá.

século XVII até o descobrimento das jazidas auríferas em Minas, a extração do ouro foi a atividade
predominantemente desenvolvida pelo empreendimento colonial na região do rio Ribeira. Para lá, se
deslocavam os colonizadores em posse de africanos escravizados, principalmente de Guiné, Angola e
Moçambique.

Relações Étnico-Raciais

É importante ressaltar aqui, a dimensão de domínio técnico e tecnológico africano, predominantemente ignorada, já que:
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a forma pela qual é estudada a nossa formação histórica deixa muitíssimo a desejar quanto a descrição da
complexidade dos trabalhos realizados pelos africanos nas produções agrícolas, da mineração, como também nas atividades urbanas e da construção religiosa, civil e militar. A mão-de-obra africana destaca-se em
todos os campos da produção. O conhecimento africano foi fundamental e indispensável para as diversas
áreas da formação histórica brasileira. Nos campos da produção têxtil, da produção artística das igrejas,
da construção civil e das minas, como na medicina e farmacologia foram terrenos de grande expressão
do conhecimento africano. Para a sociedade brasileira, devido à superficialidade e deficiência do ensino de
história, ficamos com a sensação que os escravizados africanos não pensavam, não possuíam amplo leque
de especializações e não criavam novidades ou trouxeram contribuições importantes para a vida agrária e
urbana brasileira (CUNHA Jr., 2007, p. 3).

No caso do Vale do Ribeira, é necessário salientar que o conhecimento especializado em mineração,
metalurgia e agropecuária – uso da enxada, pastoreio de animais, uso de engenhos (GENOVESE, 1976,
p. 69-72) – devem ser considerados como fatores significativos da presença e da territorialização africana
e afrodescendente.
Os deslocamentos em busca de ouro, originaram os primeiros núcleos de povoamento rio Ribeira
acima: Ivaporunduva, Xiririca, Iporanga, Apiaí e Paranapanema. Além da atividade mineradora, os africanos
trabalhavam na agricultura. A mineração abria espaços para a libertação de escravizados que garimpavam
de forma clandestina e “escondiam o produto de seu trabalho em garrafas e gomos de bambu, visando
possivelmente a compra de sua liberdade junto a seus senhores.” (FIGUEIREDO, 2001, p.2). Com o
encerramento das atividades da Casa de Fundição de Iguape, ocorreu um descenso da mineração e um
gradual incremento da cultura de cana, mandioca, café, feijão, fumo, milho e, posteriormente, da monocultura do arroz no Alto Vale do Ribeira, onde houve o predomínio da utilização de mão-de-obra do
escravizado africano/afrodescendente. Tanto os espaços de libertação criados pela mineração clandestina
ou pelas fugas de escravizados (ver anexo 1), possibilitaram uma territorialização autônoma desses sujeitos
em quilombos. Processo esse que se intensificou com a abolição em 1888. A partir desta territorialização
negra surgiram comunidades nas proximidades que se autodeclaram remanescentes de quilombos no
municípios de Adrianópolis (João Surá, Porto Velho, São João, Córrego das Moças, Córrego do Franco,
Três Canais, Praia do Peixe e Sete Barras) e Guaraqueçaba (Rio Verde e Batuva).

tRoPeiRisMo e teRRitoRialiZaçÃo neGRa nos caMPos GeRais e no noRte
PioneiRo
Se levarmos em consideração a dimensão de domínio técnico e tecnológico africano anteriormente
apontada podemos reafirmar que os conhecimentos que possuíam não deixavam de ser um capital cultural
importante. Este fato pode ser facilmente comprovado, pois no contexto dos Campos Gerais, os africanos/
afrodescendentes escravizados e livres eram os pés e as mãos dos fazendeiros, desempenhando
atividades artesanais, havendo escravos, oficiais, carpinteiros, sapateiros, alfaiates e arrieiros. Do trabalho
com o couro resultavam apetrechos utilizados na lida dos rebanhos, como arreios, aperos, lombilhos,
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xergas, bucais, chinchas e botas. Outros dedicavam-se aos trabalhos domésticos, cuidando da rouparia e
da cozinha.[...] No âmbito dessas propriedades tinha destaque o trabalho dos escravos domadores e peões
campeiros (BALHANA apud FRIZANCO, s/d, p. 62-63), e tropeiros, além de cultivarem milho,

feijão, mandioca, ou cana-de-açúcar e, não raro, administradores das fazendas, de construtores
e enfermeiros (MARCONDES e ABREU, 1991) .

Esse protagonismo dos africanos e afrodescendentes escravizados na dimensão produtiva gerou
a riqueza dos escravizadores que, por vezes, como forma de gratidão, lhes incluíam como benefeciários de seus inventários de bens (ver anexo 2). É o que podemos perceber nos casos das comunidades
remanescentes de quilombo de Paiol de Telha (Reserva do Iguaçu), Varzeão (Dr. Ulysses/ Senges) e
Santa Cruz e Sutil (Ponta Grossa) que se constituíram a partir das terras que receberam como herança
de seus escravizadores após longos anos de trabalho escravo. Esses territórios que, como veremos
mais adiante, foram expropriados apesar das claúsulas de inalienabilidade existente nos inventários,
coexistiam com os grandes latifúndios.
A existência dos grandes latifúndios na Província do Paraná estava vinculada ao Caminho das
Tropas (Caminho do Viamão ou Estrada do Gado) que originaram algumas cidades (Palmas, Guarapuava, Jaguariaíva, Piraí do Sul, Castro, Ponta Grossa, Campo Largo, Lapa) onde hoje existem quilombos).
Configurava-se uma situação na qual, em “meados do século XIX, as fazendas de criação de gado no
Paraná se encontram articuladas” (SANTOS, 1974, p. 80), implicando também em uma teia de relações
entre afrodescendentes/africanos escravizados e/ou libertos nas diferentes fazendas, o que ajuda a compreender a presença de escravizados fugidos do Paraná e no Rio Grande do Sul (BARCELLOS, 2004, p. 80).
Relações que, em alguns casos, serão preservadas durante o século XX, conforme relata o Sr. Generoso,
de 79 anos, nascido na comunidade negra de Campina dos Morenos (município de Turvo):
Os mais véio, os mais antigos, moravam lá, que ganharam a terra. Meu pai de veio de Campo Largo, e
foi prá Campina [dos Morenos], casô com minha mãe e moraram muito tempo lá, depois vieram para
Parmerinha7. Minha mãe morreu véinha e ela conheceu tudo essa pretarada que morava aqui na região,
ela sempre nos contava das história dos preto (PORTELLA, S/D, p. 49).

Meu vô foi para Palmas trabalhar em uma Fazenda, quando ele morreu meu pai e os dois irmãos deles
ficaram lá. Meu pai me dizia que o fazendeiro jogavam água fria neles bem cedo para eles acordarem. Daí
eles fugiram da fazenda e vieram vindo até chegar aqui. Eles não conheciam o caminho ao certo, mas pelo
que os outros falavam para eles, eles foram vindo e chegaram aqui. Era assim, pelas histórias que os outros

7

Comunidade próxima a Campina dos Morenos. Os moradores mais antigos da comunidade afirmam que o nome antigo da comunidade era Campina dos Pretos (PORTELLA, S/D).

Relações Étnico-Raciais

Outro caso significativo é o relatado pelo senhor Amazonas de Jesus Gonçalves, da comunidade de Santa Cruz/Sutil em Ponta Grossa, que nos remete a possíveis laços de parentesco entre as
comunidades.
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falavam né, tu vai por aqui assim, e naquela direção vai ter uma pretaiada. Se for ver a gente é tudo parente.
Tem gente daqui, o pai da dona Ana, saiu daqui e foi parar no Paiol de Telha. A família do Alcione e da
dona Maria Arlete (Comunidade Quilombola Maria Adelaide Trindade) conheceu o meu avô lá em Palmas.
Se for vê é tudo meio parente (CRUZ, Cassius M. Caderno de Campo. Entrevista com Amazonas de
Jesus Gonçalves. Julho, 2007).

O processo de territorialização das comunidades remanescentes de quilombo em locais onde no século XIX existiam fazendas com mão-de-obra escravizada, demonstra que os afrodescendentes foram parte
constitutiva da identidade cultural paranaense, influenciando na construção de elementos lingüísticos, entre
outros (ver anexo 3). Com o fim progressivo da escravidão e a crise do tropeirismo, os afrodescendentes
continuaram as atividades costumeiras (plantio, criação de animais, colheita de erva-mate) sendo, muitos deles,
produtores independentes (MAESTRI, 2005) – ou formando – através da posse, da compra ou da herança de
terras – diversas comunidades negras ao longo do Caminho das Tropas e limites dos Campos Gerais. Estas
comunidades estavam em ligação constante com a sociedade nacional e sofreram os impactos de todos as
questões que afetaram o país, como bem demonstra o conflito do Contestado (que, no Paraná atingiu a região
ocupada atualmente por Rio Negro, União da Vitória e Lapa; em Santa Catarina atingiu Curitibanos e Campos
Novos) que agregou “diferentes segmentos, posseiros e sitiantes expulsos de suas terras, comunidades negras
e caboclas do planalto, ervateiros, trabalhadores desempregados” (MACHADO, p. 2004, p. 65)8, configurando
um “movimento rebelde [que] identificou, desde o início, a marginalização crescente do caboclos e ‘gente de
cor’, ao passo que cresciam os privilégios e estímulos à europeização do território” (Idem, p. 35).

Grupo Guerrilheiro da Guerra do Contestado (ver sugestões de atividades anexo 4)
Fonte: Web, 2007.

8

Grifos nossos.
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Nesta guerra civil – que tem por base a Lei de Terras de 1850 e a concessão de dezenas de milhares de alqueires
de terra por parte do Estado ao capital norte-americano – as lideranças negras foram particularmente importantes,
destacando-se entre elas, o “negro Olegário” que chefiava um grupo guerrilheiro composto por 50 “antigos federalistas”
(MACHADO, 2004, p. 275) e, Adeodato (um dos líderes principais do Contestado e o último a ser derrotado) que, ao
ser julgado, compôs uma grande quadra (verso popular), no qual destacamos o seguinte trecho onde afirma sua valentia
e orgulho de seu pertencimento étnico:
Sô iguar a pica- pau
Que quarqué madera fura
Sô nas carta o Rei d’Espada
Desaforo não atura
Sô quinem toro de briga
Por nadinha armo turra,
Nego bão da minha raça
Não tem chão que se apura.
(MACHADO, 2004, p. 319)

A presença afrodescendente na região conflagrada, foi também captada por um general das forças
legalistas, que afirmava, serem seus ocupantes nada além de “bandidos ou negros fugidos” (TOTA, 1983, p. 55) –
pensamento próximo ao do presidente de província que vetou a venda ou concessão de terras públicas aos
“nacionais” na instalação de colônias no Paraná no final do XIX (OLIVEIRA, 2001, p. 213-214 ), configurando um quadro marcado
por todos os tipos de racismos, arbitrariedades e violência que a cor da pele anuncia – e denuncia –, [no qual,
historicamente] os negros foram sistematicamente expulsos ou removidos dos lugares que escolheram para
viver, mesmo quando a terra chegou a ser comprada ou foi herdada de antigos senhores através de testamento
lavrado em cartório. Decorre daí que, para eles, o simples ato de apropriação do espaço para viver passou a
significar um ato de luta, de guerra (LEITE, 2000, p. 335).

Nesse sentido, a visibilidade dos quilombos no Estado nos têm permitido conhecer, além de seus processos de territorialização, as opressões que elas vêm historicamente sofrendo. Ao contrário do que se possa
imaginar, os conflitos contemporâneos se mostram tão intensos quanto os dos tempos de escravidão.

Os conflitos gerados a partir da expropriação dos territórios negros envolvem, direta ou indiretamente, as diversas instâncias: executiva, legislativa e judiciária do poder público constituído e articulam-se, com
o projeto de embranquecimento e “modernização” do Estado. No Paraná a criação das condições para o
desenvolvimento econômico a partir da imigração, implicou a desterritorialização das comunidades negras,
indígenas e caboclas. Exemplos desta situação foram: a expropriação do território negro das Comunidades
de Santa Cruz e Sutil; a expulsão da comunidade do Paiol de Telha da Fazenda Fundão e a expropriação das
terras da Comunidade do Varzeão.

Relações Étnico-Raciais

comunidades Quilombolas – conflitos agrários e racismo ambiental
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A subtração de terras da Fazenda Santa Cruz, herdada por escravizados em 1854, através do
testamento de Maria Clara do Nascimento, se deu através de um processo judicial encaminhado em
1914 pelo Procurador de Palmeira, que culminou com agressões físicas e com o assassinato de um
membro da comunidade negra enquanto trabalhava em seu roçado. Posteriormente, parte destas terras
ilegalmente expropriadas, foi cedida pelo governo brasileiro em acordo com a Organização das Nações
Unidas (ONU) para a colonização russa na região.
Fato semelhante ocorreu na década de 1970, com a comunidade Paiol de Telha na Fazenda Fundão,
localizada no município de Reserva do Iguaçu, na época pertencente a Guarapuava, onde o representante
da força policial local atuou de forma destacada como narram os antigos moradores(as):
O povo ficou meio parampampam e foi assinado pro Dr...., o delegado da Vila (...). Pois se não saísse de
lá, ele [o Delegado de Polícia] mandava matar (...). Surraram gente lá, os camarada dele, dois eles surraram, depois veio para a cidade e disseram que não surraram. Mas é mentira deles. (...) Mas se não saísse
os pistoleiros vinham e matavam, pois eu fui um deles que me arranquei de lá, mais não queria sair. E
para mudar meus porcos eu tive que buscar um caminhão aqui (Guarapuava), porque os da vila (Pinhão,
[na época distrito de Guarapuava]) não queriam pegar o frete [por medo dos jagunços] (HARTUNG,
2004, p. 69).

A expulsão das famílias negras articula-se, então, ao desenvolvimento de uma comunidade e na
implantação de uma cooperativa alemã na região.
Na Comunidade do Varzeão (município de Doutor Ulysses), durante as décadas de 1950 e 1970,
a violência esteve articulada à expropriação da “Fazenda Morungava” (possuidora de centenas de milhares de pinheiros que foram apropriados por empresas do setor industrial madeireiro e papeleiro).
Estas pertenciam e/ou estavam associadas a um grupo que, entre seus sócios, tinha um governador
e secretários de estado). Este grupo, segundo um dossiê elaborado pela comunidade, com apoio do
sindicato de trabalhadores rurais do município de Sengés, avançou também sobre seu território.
Estes conflitos estão articulados com o processo de “modernização conservadora” (modernização
agrícola) associando o uso em larga escala da mecanização e agrotóxicos que visava manter a mesma
estrutura fundiária herdada do período escravista: latifúndio associado a exportação com intensa exploração dos recursos naturais e da mão-de-obra.
Acreditamos que, atualmente, os conflitos sócio-ambientais, gerados pela ação de setores ligados
ao agronegócio. A influência política que estes grupos acabam exercendo – através da bancada ruralista
nas instâncias políticas municipais, estaduais e federais – são as principais ameaças às comunidades quilombolas. Nas comunidades localizadas no Vale do Ribeira Paranaense (João Surá, Córrego do Franco,
São João, Córrego das Moças, Sete Barras, Praia do Peixe, Três Canais, Estreitinho, Areia Branca e Varzeão) as pressões são exercidas por fazendeiros (em sua maioria grandes pecuaristas) e pelas empresas
de reflorestamento de pinus e eucalipto (associadas a grandes conglomerados nacionais e multinacionais
produtores de celulose), que prejudicam a reprodução social dessas comunidades através da derrubada
de matas nativas e ciliares, da destruição de nascentes, poluição das águas (rios e nascentes) e através
do uso intensivo e indiscriminados de agrotóxicos, além da invasão de suas terras. Situação semelhante
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ocorre nas comunidades quilombolas de Curiúva e Castro. Estes fatos refletem a conjuntura nacional,
como se pode observar nos conflitos estabelecidos entre a Aracruz Celulose e quilombolas no Espírito
Santo e na ação da bancada ruralista, através de partidos historicamente conservadores, para derrubar
a legislação que regulamenta a titulação dos territórios das comunidades quilombolas.
Merece atenção, nesta conjuntura, aquilo que a Rede Brasileira de Justiça Ambiental, vem chamando de Racismo Ambiental, ou seja
as injustiças sociais e ambientais que recaem de forma desproporcional, sobre etnias vulnerabilizadas.
O Racismo Ambiental não se configura apenas através de ações que tenham uma intenção racista, mas
igualmente através de ações que tenham impacto racial, não obstante a intenção que lhes tenha dado
origem9 (Herculano & Pacheco, 2006).

Levando em conta essa definição, enquadram-se nessa categoria a ação das “reflorestadoras” de
pinus e eucalipto; ações estatais como a proposta municipal de criação de um barracão de reciclagem
de lixo na Comunidade Quilombola Maria da Castorina, em Palmas, (apesar das objeções da comunidade que também tem suas terras invadidas) ou a criação de reservas ambientais, que abarcam parte
do território de comunidades quilombolas, sem que estas participassem efetivamente do processo ou
de seu plano de manejo, como assegura a legislação.
Acrescenta-se ainda, exemplos do recrudescimento dessas ações foram os fatos ocorridos, em
julho de 2008, na Comunidade Remanescente de Quilombo do Varzeão (Dr. Ulysses) onde, a partir
da concessão de um mandado de reintegração de posse a favor de uma madeireira da região contra os
membros da comunidade quilombola, desencadeou-se um processo violento de execução do referido
mandato, com disparo de tiro e, segundo relatos dos quilombolas, com o apoio de uma milícia armada
ligada a madeireira.
Os conflitos no Varzeão (ANEXO 5) culminaram com a queima de três casas onde residiam
cinco famílias quilombolas, revelando a permanência histórica de uma exclusão que é constantemente
atualizada e que ajudam a compreender a situação da população negra no Brasil.
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VANDRESEN, Dionísio. Estudo da realidade brasileira a partir dos grandes pensadores, para entender a história
da expropriação da terra dos índios, negros e posseiros da Região Centro do Paraná. (Monografia de Conclusão
do Curso Extensão da Realidade Brasileira) UNOCHAPECÓ, 2004.
WALDMANN, Isolde Maria. Fazenda Santa Cruz dos Campos Gerais e a Imigração Russa 1792–1990. Ponta Grossa:
Editora Gráfica Planeta, 1992.
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Relações Étnico-Raciais

anEXos

63

relações étnico e raciais.indb 63

2/3/2009 13:06:24

relações étnico e raciais.indb 64

2/3/2009 13:06:25

docuMEnto i
Assunto: Fuga de escravizados
ofícios diversos – ordem 1339, lata 544/ arquivo público de são paulo
ofício do subdelegado da polícia de iporanga ao presidente da província

Por informações dadas por alguns moradores do Rio Pardo do Districto desta freguesia que, nos sertões
de mesmo rio distante d’esta vinte e cinco léguas mais ou menos, sertões que divisam com o da Província
do Paraná, se achão aquilombados alguns escravos fugidos do Norte desta Província he de necessidade
destruí-los pois que do contrario torna-se mais perigoso e graves prejuízos, consta mais que para ali
tem se dirigido alguns criminosos que talvez estejão reunidos, e como esta subdelegacia querendo ver
se pode batel-os e não podendo o fazer algum dispêndio não so pela distância como pelo perigo da
viagem do Rio por ser caudaloso, embora os donos dos escravos tenhão de pagar as despezas, não se
podendo fazer por já ter acontecido com captura de alguns escravos nestam os donos leval-os para
mandarem pagar e nunca mais se lembrão que he devido a não se poder conserval-os desta Freguezia
por não offerecer segurança e ia por mais de huma vez tenho representado para remediar-se com esse
melhoramento urgente que ate hoje tem sido esquecido.
Tenho de fazer lembrar Vossa Excelência que com gente do lugar na pode fazer diligencia de tal natureza por ser perigoso e mesmo alguns avisão aos que se pretende capturar; Vossa Excelência a ter
de mandar alguns permanentes para esse fim, antes que dessa sião para esta tenha Vossa Excelência a
bondade de participar-se para desta dar os detalhes a fim de chegarem aqui desconhecidos . Aproveito
a occasião para fazer sciente a Vossa Excelência que os permanentes que estão em Apiahy não devem
por lá ser muito conhecido.

Fonte:
STUCCHI, Deborah (coord.) (1998) Laudo Antropológico – Comunidades Negras de Ivaporunduva, São Pedro, Pedro
Cubas Sapatum Nhunguara, André Lopes, Maria Rosa e Pilões – Vale do Ribeira de Iguape – SP. In: Negros do Ribeira:
reconhecimento étnico e conquista do território. Cadernos do ITESP, São Paulo, Pagina & Letras – Editora Gráfica,
nº 3, p. 98-99.

Relações Étnico-Raciais

Tenho mais a levar ao conhecimento de Vossa Excelência que já faz meses que levei ao conhecimento
do Senhor Doutor Chefe da Polícia esta mesma participação porem pelo silencio que tem havido julgo
ter levado descaminho bem como outro mais officios que ao mesmo tempo tenho dirigido. Deos guarde
Vossa Excelência por muitos annos. Subdelegado de Polícia de Iporanga, 28 de Setembro de 1863.
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Questões problematizadoras:

A partir do ofício do subdelegado de Polícia de Iporanga, que relações podemos fazer entre as
características geográficas descritas e o histórico da presença quilombola na região?
Que hipóteses podemos utilizar para explicar ao fato da “gente do lugar” avisava “ao que se
pretende capturar” sobre as diligências policiais?
propostas de atividades:

1.

Realizar pesquisa sobre as comunidades quilombolas no Vale do Ribeira e estabelecer relações
com a situação geográfica e sócio-ambiental da região.
anúncios de fugas de escravizados jornal paranaense “o dezenove de dezembro”:

“Fugiu a Ponciano José de Araújo, morador de Guarapuava, no dia 13 de fevereiro de 1852, o escravo de
nome Sebastião, crioulo, cor fula, estatura regular, reforçado de corpo, barba cerrada, fala grossa. Supõese que tenha mudado de nome por assim o ter feito uma vez que andou fugido. Desapareceu quando se
dirigia a esta cidade [de Curitiba] com uma tropa abandonando-a no mato da Ferraria [Campo Largo]
e desconfia-se que ande para os lados de Assungui, Ribeira ou Morretes. Quem o apreender, ou dele
ser notícia nesta tipografia, ou ao Sr. Ciprino da Silveira Brasil, tem Guarapuava será gratificado.”
“A João Francisco fugiu no dia 15 do corrente mês um escravo crioulo, de nome Simão, fula, pés grandes, e calcanhares rachados, idade de mais ou menos 24 anos. Levou poncho de pano azul novo. Toca
viola, e gosta de fandangos. Quem o trouxer, não sendo apadrinhado, à rua das Flores n.14 receberá
a gratificação de 50$000.”
Fonte:

LIMA, Adriano Bernardo Moraes de. “Tem batucada na terra das araucárias: a experiência negra
na formação da sociedade paranaense”. p. 124. In: COSTA, Hilton e SILVA, Paulo Vinicius Baptista
da. Notas de história e cultura afro-brasileiras. Ed. UEPG/Ed.UFPR, 2007.
propostas de atividades:

Tendo em vista a ocorrência de fugas em diferentes regiões, discutir com os estudantes questões
como:
a)

O que causava as fugas?

b)

Que tipo de atividades exerciam os escravizados? Por exemplo: citam-se duas atividades
importantes, a de tropeiro – pois transportava gado para Curitiba – e a de músico. Pode-se
debater com estudantes a importância econômica e cultural da população africana e afro-
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descendente no Paraná, a partir, do exemplo dado: qual seria a influência do povo negro
no fandango paranaense?
c)

A existência de fugas generalizadas e constantes em diversas regiões do Estado (onde ocorria
a escravidão) propiciaria que tipo de relação de solidariedade entre a população negra?

d)

Segundo o mapeamento efetuado pelo Grupo de Trabalho Clóvis Moura, (que consta no II
Caderno Temático Educando para as Relações Étnico-Raciais), quase todas as comunidades
quilombolas estão situadas na região dos Campos Gerais e no Vale do Ribeira. Estas duas
regiões possuíam pouca comunicação na época. Porém, quando o tropeiro Sebastião foge, seu
proprietário desconfia que esteja no Vale do Ribeira, onde as autoridades policiais afirmam ser
difícil e até perigoso adentrar em algumas localidades em busca de fugidos. Pode-se debater
com estudantes a construção, dentro do Paraná, de territórios negros e também da possível
rede de informações sobre locais onde aqueles que fugiam poderiam estar em maior segurança
(tipo de rede informações já comprovada em outras regiões do Brasil, envolvendo terreiros de
candomblé, fazendas, negros de ofício urbano e quilombos).

docuMEnto ii

Assunto: Formas de aquisição de terras por comunidades quilombolas no Paraná
inventário da Fazenda santa cruz, Fórum de pameira iV

“Ricardo Cavalcante de Albuquerque” Escrivão Juramentado, servindo de Escrivão de Orphãoes Cível,
Commercial e mais anexos da Comarca de Palmeira.

Francisco Antônio da Costa, primeiro tabelião Vitalício do Público Judicial e Notas, nesta cidade de
Curityba e seu termo fls. 102. Certifico que reveu o Testamento com que falleceu Dona Maria Clara
do Nascimento, passa extrahir as verbas pedidas do theor seguinte:
“Declaro que possuo uma Fazenda na paragem denominada Santa Cruz, Distrito da Freguesia da Palmeira, da qual disponho da maneira seguinte: As casas, trastes da serventia, benfeitoria existentes na
mesma Fazenda, deixo metade à minha escrava Rosa, e a seus filhos, e outra metade à minha escrava
Ferina e a sua filha Joseoha e na falta destes e suas mães, com a condicção de não venderem nem
alienarem para deixarem a seus herdeiros . Deixo a minha escrava Fermina a quinta parte da
metade dos Campos da Fazenda santa Cruz, com a condição de não poder vender em sua vida

Relações Étnico-Raciais

Certifico que por me ser pedido, passei a rever em meu cartório, donde encontrei o auto do theor
seguinte: Mil oitocentos e setenta e oito. Tribunal da Relação de São Paulo. As folhas vinte e dois e
verso dizem:
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e deixar para seus herdeiros, e assim mais lhe deixo vinte vaccas mansas, vinte e cinco éguas, um
touro, quatro bestas mansas, seis cavallos mansos e um pasto e como a mesma seja fallecida, ficam
pertencendo a este legado tanto do Campo quanto do gado, e animaes a sua filha Joseoha. Deixo as
outras quatro partes da metade dos ditos Campos de Santa Cruz, e todas as terras de plantas a todos
os escravos libertos por mim e por meu fallecido irmão Capitão Joaquim Gonçalves Guimarães,
aqueles que vivos forem a tempo de meu fallecimento com a condicção de não poder vender
nem alienar suas partes, para ficarem para seus herdeiros, ficará essa parte pertencendo aos
outros, nesta deixa entraram, Joaquim e sua mulher Appolinária para desfrutarem depois que ficarem
em plena liberdade. Nada mais consta em suas verbas acima que aqui extrahir dentre outras as quais me
respondo. Curityba, sete de novembro de mil oitocentos e setenta e seis. Eu Francisco Antonio
da Costa Escrivão a escrevi, conferi e assinei. Conferido e assinado pelo Escrivão de Orphãoes Cível
Commercial, mais anexos da Comarca de Palmeia. Ricardo Cavalcanti de Albuquerque.*
Fonte:
WALDMAMM, Isolde Maria. Fazenda Santa Cruz dos Campos Gerais e a Colonização Russa 1792-1990. Ponta
Grossa – Paraná, editora Gráfica Planeta – 1992, p. 13.
*grifos da autora

Questões problematizadoras:

Do que trata o conteúdo dessa fonte? Quais as condições de herança impostas aos beneficiados
no testamento?
Uma comunidade negra, que possui relações culturais singulares e cujo território tem origem em
herança, pode ser considerada uma comunidade remanescente de quilombo?
propostas de atividades:

1.

Comparar as condições de apropriação da terra estipuladas na fonte com a legislação fundiária
da época (Lei de terras de 1850).

2.

Realizar pesquisas sobre o conceito de quilombo presente na legislação (atigo 68 do ADCTs) e
em diversas áreas (História, Antropologia, etc.) e promover debates a partir dessas variantes de
significados e das experiências históricas apresentadas no texto.
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docuMEnto iii

Assunto: Palavras de origem africana faladas no Paraná
Ô menina me diz quem foi que inventou o analfabeto e ensinou o alfabeto
ao professor? [...] Me responde por favor, pra que tudo começou?
(Almanaque – Chico Buarque, 1981).

As palavras abaixo e os citações abaixo selecionadas são originários da pesquisa antropológica de
Miriam Hartung (2000, p. 21-24) efetuada na comunidade quilombola de Sutil em Ponta Grossa:
•

Bingue: rápido, ligeiro;

•

Coma: abreviação de comadre;

•

Bingo: isqueiro;

•

Tchuca: menina;

•

Pinduca: fraca da cabeça;

•

Chibungo(a): vagabundo(a);

•

Aceiro: caminho da roça;

•

Mecê: termo de tratamento para com os mais velhos;

•

Negacear: não querer dar algo para o outro, esconder, dar pouco;

•

Indez: ovo que se deixa no lugar onde galinha costuma a por ovo para que ela não ponha
no mato;

•

Candango: ninguém quis explicar o significado;

•

Sarva: bacia de recolhimento do dinheiro na igreja;

•

Fado: herança, ter o dom de ser lobisomem é um fado;

•

Quiçaça: mato pequeno, macega.

Ao buscar a origem destas palavras no Dicionário Aurélio Eletrônico, a pesquisadora encontrou
raízes africanas nas seguintes palavras:
Candango: do quimbundo kangundu, diminutivo de kingundu, ruim, ordinário, vilão, com metástase e assimilação. Alguns sinônimos que evidenciam a não exclusividade do termo: 1. Designação
que os africanos davam aos portugueses, 2. Designação dada aos operários das grandes construções
de Brasília; 3. Qualquer um dos primeiros habitantes de Brasília.

Relações Étnico-Raciais

1.
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Quiçaça: (do quimbundo kisada, “moita, ramo”). Verbete quiçaça – 1. Terra árida, ruim, caracterizada por vegetação xerófila, mato baixo, espinhento, espécie de capoeira de paus tortuosos e ásperos.
Não obstante a presença de palavras de origem africana, autora irá referir-se, ao pesquisar comunidade quilombola de Paiol de Telha, de que tal hábito era proibido, sendo que poucas vezes os filhos
de negros nascidos na África, ouviram seus pais falarem em seus idiomas (HARTUNG, 2000).
Além das palavras citadas, a autora aponta também que o modo de falar da comunidade, reflete,
“caso se leve em conta a pronúncia” a “origem do falante – o do sítio – em oposição àquele da cidade”
como ilustram as pronúncias “sarva (por ‘salva’) e acero (por ‘aceiro’), termos conhecidos em outros
contextos, próximos ou não ao Sutil, cuja pronúncia, substituindo o L pelo R, ou ocultando a letra I,
identifica aquele que fala: alguém do sítio”.
2.

Segundo Gnerre (1985, p.13) no final do XIX e início do XX, muitos gramáticos procuraram
identificar remanescentes das línguas indígenas em nosso idioma, porém, a freqüência com que
estes, e/ou outros estudiosos da língua, demonstraram pelo estudo da influência das línguas
africanas tem sido bem menor. Este fato nos leva a problematizar a relação existente entre
“preconceito lingüístico” e relações étnico-raciais, principalmente no que se refere à população
afrodescendentes. Para aprofundar a compreensão deste problema, são importantes as contribuições abaixo:
a)

São as “graves diferenças de status social que explicam a existência, em nosso país, de um
verdadeiro abismo lingüístico entre os falantes das variedades não-padrão do português
brasileiro – que são a maioria de nossa população – e os falantes da (suposta) variedade
culta, em geral mal definida, que é a língua ensinada na escola” (Bagno, 1999, p.18).

b)

“A variação é constitutiva das línguas humanas, ocorrendo em todos os níveis. Ela sempre
existiu e sempre existirá, independentemente de qualquer normativa. Assim, quando se
fala em ‘Língua Portuguesa’ está se falando de uma unidade que se constitui em muitas
variedades. [...] A imagem de uma língua única, mais próxima da modalidade escrita da
linguagem, subjacente às prescrições normativas da gramática escolar, dos manuais e mesmo dos programas de difusão da mídia sobre o ‘que se deve e o que não se deve falar e
escrever’, não se sustenta na análise empírica dos usos da língua” (Parâmetros Curriculares
Nacionais, Língua Portuguesa, 5a a 8a séries citados por BAGNO 1999, p. 29).

propostas de atividades:

1.

A partir do que é explicitado por Hartung (diferenciação entre expressões utilizadas “na cidade”
e “no sítio” e origens africanas em algumas expressos) e as contribuições de Gnerre e Bagno,
tendo em vista o que determina a Lei 10.639\03 e as Diretrizes Operacionais para Educação do
Campo, sugerimos as seguintes atividades:
a)

Pesquisas e debates entre os(as) estudantes sobre a origem das diferentes formas de falar
(palavras, expressões, sotaques, etc.) existentes no lugar onde vivem e a valoração dada à
cada forma.
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b)

Os(as) estudantes poderiam investigar outras palavras de origem africana (como moleque,
cachimbo, caçula, batuque, quindim, caçamba, camundongo, tanga, canga, dengo, quibebe,
cafuné, berimbau citadas por Gilberto Freyre em Casa Grande e Senzala) existentes na língua
portuguesa e debater suas origens, significados, etc. e, a partir disto, discutir a contribuição
cultural dos povos africanos para a o Brasil.

c)

A existência do “preconceito lingüístico” (em relação às moradoras e moradores do campo,
por exemplo) e sua relação com “preconceito racial”.

d)

Um levantamento de expressões (utilizadas no cotidiano, telejornais, novelas, livros etc.)
que poderiam fomentar discussão sobre a existência de alguma hierarquização entre as
diferentes variedades lingüísticas existentes no Brasil contemporâneo (por exemplo: o
sotaque e o socioleto de um quilombola, indígena, faxinalense, sem-terra ou caboclo é tão
valorizado, desvalorizado quanto o de um imigrante europeu ou norte-americano recente?
As formas de falar através de gírias dos jovens dos grandes centros urbanos, vinculadas ao
rap, computadores e internet, possuem o mesmo reconhecimento que as formas de falar
das populações rurais? Existe, nesta relação, algo que possa ser chamado de “preconceito
lingüístico”? Por que isto ocorre? Quais as conseqüências para a preservação das diferentes
culturas – dos diferentes povos e etnias – existentes no campo e/ou na cidade? E para a
identidade e auto-estima dos jovens (em particular, os do campo)?

As sugestões têm um caráter apenas indicativo e não prescritivo. Deve-se utilizar os instrumentos e
meios disponíveis – conversas com vizinhos, entre estudantes, observação aplicada de jornais, novelas etc. – e,
sempre que possível, favorecer a interação entre estudantes e destes com a comunidade. A riqueza do trabalho
está menos no resultado final do que no processo de investigação, reflexão e argumentação que os estudantes
desenvolvem.
referências
BAGNO, Marcos. Preconceito lingüístico: o que é, como se faz. Edições Loyola, 2a edição revista e ampliada. São
Paulo: 1999.
GNERRE, Maurízzio. Linguagem, escrita e poder. Ed. Martins Fontes. 1a ed., 1985.
HARTUNG, Miriam Furtado. O Sangue e o espírito dos antepassados: escravidão, herança e expropriação no grupo
negro Paiol de Telha – PR. NUER/UFSC, Florianópolis, 2004.

Relações Étnico-Raciais

______. A Comunidade do Sutil: história e etnografia. UFRJ, 2000, PPGSA.
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docuMEnto iV
Assunto: Fotografia/ Presença Negra na Guerra do Contestado

Família negra presa capturada pelo exército brasileiro durante a
Guerra do Contestado
Fonte: www.anovademocracia.com.br em 23/10/2007

Questões problematizadoras

Em relação aos grupos sociais envolvidos na Guerra do Contestado, quem ocupava a região? A
partir da foto acima e da foto do corpo do texto (p. 5) pode-se ter alguma noção sobre a constituição étnica dos moradores(as) da região do Contestado? Qual? E hoje, qual a composição étnica da região?
propostas de atividades:

1.

Pesquisar as regiões que foram envolvidas na Guerra do Contestado e comparar com a existência de quilombos na região a partir de dados e mapas disponíveis nos seguintes sítios:
h t t p : / / w w w. i t c g. p r. g ov. b r / m o d u l e s / c o n t e u d o / c o n t e u d o. p h p ? c o n t e u d o = 3 2
http://www.palmares.gov.br:8081/sicab/default.htm

2.

Estabelecer, a partir de mapas, uma relação entre a expansão da frente colonial articulada à Rota
dos Tropeiros/Caminho do Viamão e a região do Contestado. Esta estratégia pode ajudar a
compreender a composição étnica da população do Contestado e a formular hipóteses sobre
a presença negra na região (no texto, por nós escrito, explicita-se o fato de que há uma grande
presença negra nas fazendas de criação de gado).
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3.

Fazer pesquisas sobre as diferentes visões envolvendo o tema: os governantes e dirigentes do
Executivo e Legislativo, os caboclos, grandes proprietários e a Empresa Lumber.

4.

Atualmente, existem diferentes visões no que se refere à disputa por terras (indígenas, quilombolas, seringais etc.) no Brasil? Quais as diferentes versões de cada grupo envolvido? Existem
conflitos atualmente? De que tipo?

5.

Em Língua Portuguesa, pode-se realizar uma pesquisa em livros, jornais, revistas brasileiras
buscando identificar como os discursos, organizados pela elite ruralista, circulam livremente e
tornam-se muito mais acessíveis à opinião pública do que os discursos em defesa dos grupos
remanescentes de quilombo.

– A questão central na proposta não é a tomada de uma posição como verdadeira, mas as formas
como se levantam, mapeiam, ordenam e utilizam-se argumentos favoráveis e desfavoráveis a cada posição. Pode-se, por exemplo, propor um “júri simulado” com advogados de acusação e defesa, onde cada
um dos grupos ou personagens envolvidos seja analisado por cada uma das partes envolvidas (acusação
e defesa) e os(as) estudantes que forem do corpo de jurados tenham que se posicionar, explicando suas
razões por tomar determinada decisão. Os advogados podem utilizar-se, por exemplo, da Lei de Terras
de 1850, do Estatuto da Terra, do Artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da
Constituição de 1988, etc. Podem ainda, durante ou após o júri, serem consultados pessoas que possuam
informações mais detalhadas sobre o tema, etc.
– Em relação ao Contestado existem vários sítios de pesquisa, e em relação à cultura negra há
valiosas dicas nos Cadernos Temáticos distribuídos pela SEED e na Biblioteca do Professor. A questão central para os(as) estudantes, porém, não precisa se pautar apenas em fontes escritas, podem ser:
entrevistas com pessoas mais velhas sobre as memórias ancestrais sobre os temas citados, etc.

docuMEnto V

nota da comissão pastoral da terra sobre ataque à comunidade quilombola do
Varzeão
curitiba- 21 de Julho de 2008

“Meu cunhado estava tocando violão e cantando, quando a gente viu aquele clarão de fogo e já estavam incendiando as casas”. Nelson (nome fictício), descendente quilombola, estava dentro de uma das três casas
queimadas por quatro jagunços encapuzados, na Comunidade Remanescente de Quilombolas do

Relações Étnico-Raciais

Assunto: Pastoral da Terra - Conflito Agrário e Racismo Ambiental
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Varzeão, localizada no município do Doutor Ulisses, na região do Vale do Ribeira (PR). A seu lado,
vinte outros quilombolas tiveram que se esconder na mata próxima às casas, por mais de cinco horas,
enquanto viam as casas pegando fogo. De acordo com a denúncia de moradores, os quatro jagunços
que destruíram suas casas e depósitos de sementes, são seguranças das madeireiras da região. A queima
foi o desfecho de uma semana de terror e de violência contra a comunidade do Varzeão. Os moradores
vinham sendo pressionados para deixar o local, desde o dia 14 de julho [de 2008]. No dia 15, oficiais
de justiça, policiais militares e jagunços cumpriram uma ação de reintegração de posse. Estranhamente
toda a ação contou com o “apoio” de um grupo de pistoleiros, que até agora não foi identificado pelos
quilombolas. Durante a reintegração de posse, a polícia e o grupo de pistoleiros disparam vários tiros
contra os trabalhadores (as) - várias cápsulas já foram entregues aos órgãos responsáveis. Os policiais
também levaram as ferramentas de trabalho (tratores e combustíveis). Na ação, um trator alugado pelos
quilombolas foi apreendido.
Estudos antropológicos do processo de titularidade que tramita no Ministério do Desenvolvimento
Agrário, estima que a área dos quilombolas seja de cerca de quatro mil alqueires. A ação de reintegração
de posse, expedida no início da semana passada pelo juiz da Comarca de Cerro Azul, vai na contramão
do processo de reconhecimento dos direitos dos quilombolas. O processo de grilagem das terras das
famílias do Varzeão remonta os anos 1960. Na atualidade, a área pertencente aos quilombolas é alvo de
uma disputa judicial entre uma madeireira (que ingressou com a ação de reintegração de posse contra
os membros da comunidade quilombola). Segundo o advogado dos quilombolas, a madeireira é uma
empresa de fachada, e a grilagem de terra no Vale do Ribeira data da década de 1960. Os proprietários
teriam um histórico de grilagem de terras na região.
perseguição e violência contra a comunidade do Varzeão são históricas.

A escritura da terra dos quilombolas data de 1854. Pesquisas e depoimentos dos antigos mostram
que desde o século XVII, a disputa pela terra entre dois grupos de donos de madeireiras iniciou a pressão
pela retirada dos quilombolas. A extração de pinus se espalha no Vale do Ribeira junto com a desertificação do solo, expulsão de famílias e instalação de “seguranças” para defender as terras griladas pelas
empresas. Os moradores denunciam que a perseguição não é recente, vem desde a época do governo
Lupion, chegando a década de 1970, quando 17 casas foram incendiadas. O caso do Varzeão soma-se ao
crescimento das ações de milícias armadas e capangas no Paraná, além do descaso do governo estadual e
do sistema Judiciário. Moradores denunciam também a negligência da polícia civil que atuou no local após
o incêndio, que não deteve os carros dos seguranças que transitavam na área. “A polícia só fez um boletim de
ocorrência, nem fez direito, e foi embora. Nosso objetivo é plantar o que comer, não temos emprego, não temos teto, a única
coisa que nós tinha era isso aqui, não sabemos o que vai acontecer, agora se a justiça não estiver ao nosso lado, não sabemos
o que fazer. Ficou uma situação bem complicada”, denuncia o quilombola Nelson [...]
Fonte:
http://www.cptnacional.org.br/?system=news&action=read&id=2623&eid=8 25 de capturado em julho de 2008, com
modificações.
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propostas de atividades:
1.

Pesquisa e debate sobre os empreendimentos (construção de barragem, indústrias de reflorestamento, etc.) que vem sendo desenvolvidos no Vale do Ribeira e de que forma eles atingem ou
atingiram as comunidades quilombolas e demais comunidades da região.

2.

Realizar pesquisa nos orgãos de imprensa sobre os ataques à Comunidade Remanescente de
Quilombo do Varzeão (Dr. Ulysses) e analisar as diferentes abordagens do fato.

3.

Debate sobre o conceito e sobre os casos de Racismo Ambiental no Brasil.
Dicas de sítios para pesquisa:

http://portal.rpc.com.br/gazetadopovo/vidaecidadania/conteudo.phtml?tl=1&id=788851&tit=Homens-encapuzadosincendeiam-tres-casas-em-comunidade-quilombola
http://www.aenoticias.pr.gov.br/modules/news/article.php?storyid=39548
http://www.justicaambiental.org.br/_justicaambiental/pagina.php?id=354
http://www.premioreportagem.org.br/article.sub?docId=23734&c=Brasil&cRef=Brazil&year=2007&date=mar%C3%
A7o%202007
http://www.quilombosdoribeira.org.br/
http://www.socioambiental.org/
http://www.socioambiental.org/prg/rib.shtm

Relações Étnico-Raciais

http://www.socioambiental.org/inst/camp/Ribeira/
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EducaçÃo patriMonial E Ensino
dE HistÓria: uMa pErspEctiVa
dE ValoriZaçÃo da HistÓria E cultura
aFro-BrasilEira E aFricana1
Sandro Cavalieri Savoia2 (DPPE/SEED-PR) sandrosavoia@seed.pr.gov.br
Ivonei Lopes de Lima3 ivoneil@yahoo.com.br

ResUMo:
O presente artigo visa propicionar uma reflexão a respeito do ensino da História, a partir
da Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana, tendo
como base o conceito de representação e a metodologia da educação patrimonial. Para tal,
procuramos analisar três casos que remetam a lugares de memória, respectivamente nos
Estados Unidos, na Inglaterra e no Brasil, objetivando apontar caminhos para a valorização
da história e cultura afro-brasileira e africana. Ainda com o intuito de auxiliar educadores/
as no desenvolvimento de atividades que tomem o patrimônio cultural como fonte para
ensino da História, desnudando suas representações, bem como seus silêncios e omissões –
a exemplo da invisibilidade dos afrodescendentes no Paraná – propomos uma sugestão de
roteiro de visitação a uma praça pública.

1

A idéia de escrever o presente artigo, que agora compartilho com a professora Ivonei L. de Lima, surgiu após minha participação como oficineiro no III Fórum Permanente de Educação e Diversidade Étnico-Racial do Paraná, ocorrido no ano de 2007,
no município de Marilena. Após esse evento, apresentei em 2008 a essência desse artigo no XI Encontro Regional da ANPUH
- Seção PR, encontro ocorrido no município de Jacarezinho, que teve como tema o “Patrimônio histórico no século XXI”.
À Comissão Organizadora do Fórum Permanente, participantes, docentes e amigos da SEED, nossos sinceros agradecimentos.

2

Professor licenciado e graduado em História pela UFPR, especialista em Metodologia do Ensino de História, Coordenador da Coordenação de
Desafios Educacionais Contemporâneos da Diretoria de Políticas e Programas Educacionais da Secretaria de Estado da Educação do Paraná
– SEED. Sobre o mesmo tema é autor do artigo: Do patrimônio mundial ao patrimônio local: o que é importante saber do passado e o que pode ser esquecido?
(SAVOIA, 2006)

3

Professora licenciada e graduada em Geografia pela UFPR, especialista em Desenvolvimento de Tecnologias para Sustentabilidade
Agrícola e Urbana. Com trabalhos na área de geoprocessamento.
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PALAVRAS-CHAVE: Educação patrimonial; Lugares de memória; Representação; Lei
10.639/03; História e cultura afro-brasileira e africana.
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1. intRoDUçÃo
Com a implementação da Lei 10.639/03, das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana em 2004,
e, no caso do Paraná, da Deliberação 04/06 do Conselho Estadual da Educação, o ensino da História
tende a passar por uma grande transformação.
Como atores sociais e sujeitos da História, aqueles que sofreram com a escravidão no período colonial
e imperial brasileiro e com a exclusão social no pós-abolição, são justamente os que buscaram questionar a
“verdade” contida no ensino de nossa História. Por isso, podemos afirmar que esses aspectos legais concernentes ao campo da educação são conquistas dos movimentos sociais, em especial do Movimento Negro.
Mas afinal, o que deve mudar no ensino da História? É importante perceber que, na impossibilidade de resgatar o passado tal como foi, construímos sempre em relação a ele, uma representação. As
representações geram práticas e estas, por sua vez, perpetuam ou criam novas representações. Assim,
se construímos representações do passado, de nossa história, eivadas de estereótipos em relação ao
povo negro, indígena, cigano, entre outros, estamos contribuindo para fomentar práticas de preconceito,
discriminação e racismo em nossa sociedade.
Para atender à Lei 10.639/03, trabalhar com o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana
– na Educação Básica, – bem como construir uma sociedade com eqüidade, precisamos olhar o passado
a partir de novos referenciais, isto é, construir em relação a ele representações que busquem valorizar a
cultura de matriz africana e indígena, tanto quanto a européia. Vejamos o fluxograma abaixo:
ENSINO DA HISTÓRIA DO BRASIL
ANTERIOR A LEI 10.639/03

ENSINO DA HISTÓRIA DO BRASIL
NA PERSPECTIVA A LEI 10.639/03

criam representações
estereotipadas do povo
negro que
(2)

viabilizam novas
representações do
povo negro que
(2)

geram práticas
de preconceito,
discriminação e
racismo que
(3)

Referenciais
eurocêntrico e
etnocêntrico
(1)

reproduzem as
representações
existente as partir de
(4)
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Novos Referenciais
(Africanidades)
(1)

geram práticas
de respeito e valorização
que (3)

criam e passam a reproduzir
novas representações
a partir de (4)

Fonte: SAVOIA, 2007.
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A busca de novos referenciais para o ensino de História se faz necessária ao atendimento da Lei
10.639/03, principalmente, quando nos referimos à História de um país multicultural, pluriétnico, porém desigual como o Brasil. Pesquisas como as do IBGE, do INEP, entre outras, que fazem referência
aos indicadores sociais, ou seja, que mostram o papel reservado aos afrodescendentes no mercado de
trabalho, na educação, no acesso à saúde, enfim, confirmam essa desigualdade. Daí a necessidade de
lembrarmos do direito à igualdade na diversidade.
Entretanto, fica aqui um alerta: não se trata simplesmente de substituirmos os interesses de um
grupo hegemônico por outro. Não é isso que entendemos como eqüidade de direitos. Quando criticamos os referenciais eurocêntrico e etnocêntrico não estamos refutando o conhecimento ocidental,
mas alertando que ele não é único.
Em suma, há a necessidade de pensarmos não apenas a história, mas também o pensamento que
a pensou e ainda pensa.
Em sua introdução às teorias do currículo, Silva (2007, p.103) afirma que “na análise cultural
contemporânea, a questão do racismo não pode ser analisada sem o conceito de representação”.
Ainda segundo o autor:
As narrativas contidas no currículo trazem embutidas noções sobre quais grupos sociais podem representar
a si e as outros e quais grupos sociais podem apenas ser representados ou até mesmo serem totalmente
excluídos de qualquer representação. Elas, além disso, representam os diferentes grupos sociais de forma
diferente: enquanto as formas de vida e a cultura de alguns grupos são valorizados e instituídas como
cânone, as de outros são desvalorizadas e proscritas (SILVA, 1995, p. 195).

Para Chartier (1987, p. 17), “as representações do mundo social assim construídas, embora aspirem à universalidade de um diagnóstico fundado na razão, são sempre determinados pelos interesses
dos grupos que as forjam”.
Logo, podemos afirmar que o racismo é uma construção social. Se é construído historicamente,
também pode ser desconstruído. (Des)construir uma representação para construir outra não é uma
simples atitude iconoclasta, mas um ato político.

O primeiro seria “colocar em xeque” a periodização denominada quadripartite (História Antiga,
Medieval, Moderna e Contemporânea). Este modelo, segundo Chesneaux (1995), é eurocêntrico e
destina pouco espaço para incluir na disciplina, a história e a cultura de outros povos. Prima, muitas
vezes, por aquilo que tomamos a liberdade de denominar de “conteúdos fossilizados”.
A partir desse questionamento, muitos conteúdos poderiam ser inseridos no ensino da História,
como por exemplo: o estudo dos grandes reinos africanos; da diáspora africana e suas conseqüências

Relações Étnico-Raciais

Afim de buscar a valorização da história e cultura afro-brasileira e africana e, concomitantemente,
desmontar essas representações estereotipadas – porém consolidadas historicamente – procuramos
apontar dois possíveis caminhos para o ensino da História, nos prendendo principalmente ao segundo,
foco de análise deste artigo.
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no Brasil e em África; as diversas formas de resistência e estratégias de sobrevivência do povo negro
(capoeira, quilombos, terreiros e irmandades); a abolição e pós-abolição; a (des)construção do mito da
democracia racial; a história do movimento negro; as políticas afirmativas atuais; etc.
É importante ainda atentarmos para os elementos estruturantes das sociedades africanas (universo,
força vital, palavra, tempo, pessoa, socialização, morte, família, produção, poder, ancestralidade, religiões
africanas), pois os mesmos compõem, segundo Oliveira (2006), a cosmovisão africana e fundamentam
as concepções de vida dos africanos e de seus descendentes depois da diáspora negra, no Brasil e no
mundo. Nesse contexto, precisamos perceber que “a africanidade reconstruída no Brasil está calcada
nos valores das tradições coletivas do amplo continente africano presente e recriada no cotidiano dos
grupos negros brasileiros” (BRASIL, 2006, p. 215).
O segundo caminho – também entendido como uma ação educativa de combate ao preconceito,
discriminação e racismo – está diretamente ligado à idéia apresentada no fluxograma desse artigo.
Atualmente, muito se tem escrito e debatido sobre as imagens do/a negro/a nos livros didáticos,
na literatura infanto-juvenil, na mídia e a forma com que os mesmos são representados, bem como as
conseqüências destas representações. Várias publicações já apontaram e/ou apontam para a necessidade
de buscarmos novos referenciais para o ensino da História.
Queremos aqui acrescentar um novo ingrediente a esta discussão, qual seja, partindo da metodologia da educação patrimonial4, objetivamos analisar as representações que se fazem presentes nos espaços,
isto é, nos lugares de memória, apontando evidentemente para a necessidade de questioná-las.
Na verdade, já iniciamos esta reflexão quando fizemos uma análise da política de preservação
patrimonial da UNESCO em África e constatamos que a Lista do Patrimônio Mundial apresenta um
acentuado favorecimento a proteção de marcos referenciais “da cultura ocidental, européia e branca –
representados pelo cristianismo, pelas cidades antigas e pelos ‘grandes monumentos’ – em detrimento
de outros povos e culturas” (SAVOIA, 2006, p. 48).
Dando continuidade a essa discussão e tendo como base a própria determinação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, que traz como uma das medidas educativas de combate à discriminação e ao racismo, o “aprendizado a partir do patrimônio cultural afro-brasileiro, visando a preservá-lo
e a difundi-lo” (BRASIL, 2004, p. 20), nos propomos a analisar três casos de construções de marcos
referenciais do passado. Lembrando que estes são carregados de intencionalidades, de sentido político
e identitário, e ainda, pautados por relações de poder.

4

Segundo Horta (2003, p.1), “a proposta de uma metodologia para o desenvolvimento de ações educativas voltadas para o uso e
a apropriação dos bens culturais que compõem o nosso ‘patrimônio cultural’ foi introduzida no Brasil, em termos conceituais e
práticos, por ocasião do 1º Seminário sobre o ‘Uso Educacional de Museus e Monumentos’, realizado em julho de 1983, no Museu
Imperial, em Petrópolis, RJ.”
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Estes exemplos remetem a lugares de memória e foram escolhidos por trazerem representações
semelhantes sobre o negro em sociedades distintas, a saber, nos Estados Unidos, na Inglaterra e no
Brasil.

2. eDUcaçÃo PatRiMonial e a ValoRiZaçÃo Da HistÓRia e cUltURa
aFRo-BRasileiRa e aFRicana
Pierre Nora, criador do termo “lugares de memória”, distingue dois tipos de memória: a tradicional (imediata) e a memória transformada em História. É através desta última que as políticas de preservação patrimonial
estabelecem os lugares de memória, ou seja, arquivos públicos, museus, bibliotecas, praças, monumentos, entre
outros. “À medida que desaparece a memória tradicional, nós nos sentimos obrigados a acumular religiosamente
vestígios, testemunhos, documentos, imagens, discursos, sinais visíveis do que foi” (NORA, 1993, p. 15).
Esse sentido preservacionista, essa constituição de marcos referenciais do passado, não são isentos de
escolhas. É, como já dissemos, pautado por relações de poder, de sentido político, identitário, etc. Visando
analisar essas questões é que fazemos uso da metodologia da educação patrimonial.
Segundo Horta, a Educação Patrimonial toma o patrimônio cultural como fonte primária do conhecimento, isto é, vê “os objetos e expressões do Patrimônio Cultural como ponto de partida para a atividade
pedagógica, observando-os, questionando-os e explorando todos os seus aspectos, que podem ser traduzidos
em conceitos e conhecimentos” (HORTA, 2003, p. 2).
Etimologicamente, patrimônio significa herança paterna, ou seja, aquilo que legamos as futuras gerações,
lembrando que, no campo da História, a escolha deste legado passa pela imagem que uma sociedade faz de si
mesma e dos outros.

A própria localização de um monumento no espaço urbano, em alguns casos, tem um sentido político
pautado por relações de poder. Geram, como dissemos, representações que se constituem em práticas, que
por sua vez reproduzem e/ou criam novas representações, num ciclo vicioso. Por isso, os debates sobre onde
localizar um monumento ou quais os referenciais que devem ser alvos de políticas de preservação, tornando-se
locais de memória, estão sempre em pauta.
Vejamos o primeiro exemplo: a construção do monumento em homenagem a Arthur Ashe5 (1943/93)
em Richmond, Virgínia, Estados Unidos.

5

Tenista negro, Arthur Ashe tornou-se o nº 2 do ranking mundial em 1976. Defensor dos direitos civis, foi uma das personagens chave
na formação da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) onde conseguiu a inclusão da África do Sul no circuito profissional de
tênis. Contraiu o HIV durante uma de suas cirurgias do coração, vindo nos últimos anos de sua vida a chamar a atenção do mundo
para os portadores do vírus da AIDS. Fundou o Instituto Arthur Ashe para a Saúde Urbana, quando faleceu em 1993.
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Assim, podemos nos perguntar: que imagem, expressa em lugares de memória, nossa sociedade tem feito
de si mesma e dos outros? Que referenciais ela tem buscado? Como ela tem visto os referenciais africanos e
indígenas? Qual a relação desses referenciais e representações com o ensino da História? Essas e outras questões
podem ajudar a entender, por exemplo, o porquê da invisibilidade negra e indígena em nossa sociedade.
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Essa construção gerou certa polêmica em Richmond, pois se trata de um monumento dedicado a uma
personalidade negra, em uma região historicamente conservadora, proposto pelo movimento negro e na mesma avenida onde, em 1890, tinha sido inaugurada a enorme estátua eqüestre do herói da Guerra da Secessão,
Robert Lee6 (1807/70).
Os favoráveis à construção da estátua em homenagem a Arthur Ashe afirmavam, “agora temos uma
avenida para todas as pessoas” ou “a Guerra Civil já terminou”. Por sua vez, aqueles que eram contra a construção, bem como à localização do monumento – a mesma avenida onde se faziam presentes alguns heróis
confederados como Robert Lee – usavam argumentos como: “essa estátua é um insulto a nossa história”.
O debate quanto à localização e à paisagem a ser criada deixa transparecer informações a respeito
de questões como poder e identidade de uma cidade que no passado constituiu-se como baluarte do
escravismo e capital dos confederados7, e que no presente convive com múltiplas representações pois
possuiu a maior população negra do sul dos Estados Unidos. Em síntese, deixa transparecer informações de uma Richmond branca e negra (CORRÊA, 2005).
Nosso segundo exemplo vem da Inglaterra, mais especificamente de Liverpool. É o caso da
rua Penny Lane.
No contexto da celebração dos 200 anos da proibição do tráfico transatlântico de pessoas escravizadas, Serra Leoa, ex-colônia britânica na África, promoveu mudanças nos nomes das principais
ruas de sua capital Freetown. Nomes de britânicos foram substituídos por nomes de abolicionistas
africanos.
Os ingleses neste contexto, segundo Canônico (2007), levantaram debates acerca da importância
simbólica deste ato e desenvolveram um projeto semelhante, especialmente em Liverpool, uma das
cidades que mais lucrou com o comércio de pessoas escravizadas, talvez como forma de amenizar a
culpa sobre suas ações no passado.
Quando a substituição do nome de ruas tradicionais chegou à rua Penny Lane, o projeto malogrou,
mesmo esta trazendo o nome de um dos maiores comerciantes de pessoas escravizadas da Inglaterra,
James Penny. Motivo? Esta rua havia ganhado notoriedade mundial em virtude da canção homônima
dos Beatles. Como mudá-la então?
Esse exemplo nos remete a outro, isto é, a substituição ocorrida no nome de inúmeras ruas em
Valência, entre os anos de 1936 e 1939, durante a Guerra Civil Espanhola e nos permite concordar
com o site espanhol de que:
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6

Filho de abastada família branca, Robert E. Lee nasceu na Virgínia, participou da Guerra Mexicana, tornou-se conselheiro do presidente confederado Jefferson Davis, assumindo posteriormente o comando das tropas confederadas, vindo a morrer em 1870.

7

Os Estados Confederados da América, também conhecidos como “A Confederação”, foram uma unidade política constituída em
1861 pelos estados agrários e escravistas do Sul dos EUA. Tal fato se deu após Abraham Lincoln ter vencido as eleições presidenciais. Jefferson Davis foi escolhido presidente da Confederação sendo posteriormente capturado em 1865, um dia após a rendição
das tropas confederadas em Appomattox, finalizando o conflito entre ianques e confederados, denominado Guerra da Secessão.
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El callejero urbano, [...] constituye un modesto pero nada desdeñable Lugar de Memoria.
Colocar un nombre a una calle o plaza supone una elección y una imposición realizada por un órgano de
poder.
La calle constituye un lugar público, por lo que es potencialmente transformable en un foco de emisión de
mensajes [...]. La imposición de una determinada denominación corresponde a un centro de poder y su objetivo
básico es perpetuar el recuerdo de una persona, un colectivo, acontecimientos históricos o fechas importantes.
Por tanto, son «lugares» en los cuales se crea la memoria y donde se pone en funcionamiento paradigmas y
símbolos que son receptáculos de contenidos ideológicos, están cargados de significados8 (Web, 2008).

Por fim, o terceiro e último caso escolhido refere-se ao Brasil, mais especificamente à capital
do Paraná, Curitiba. Para melhor compreendê-lo, vamos retroceder um pouco no tempo e fazer um
breve resumo de alguns fatos de nossa história regional.
No início do século XX, o Estado do Paraná – até 1853, Comarca de São Paulo – tinha como principais
características: a pouca representatividade política no cenário nacional; uma economia secundária baseada
no extrativismo da erva-mate e da madeira; e a falta de garantia física de seu território, episódio que levou à
Guerra do Contestado contra Santa Catarina. Somam-se a isso o fato de que o Estado estava se constituindo
em um verdadeiro xadrez étnico, fruto das recentes imigrações, principalmente de europeus.
Diante desse quadro, intelectuais e políticos paranaenses buscam forjar uma identidade regional
para o Estado, com destaque para Romário Martins que passa a usar o termo paranismo para caracterizar essa identidade. O termo tinha a vantagem de abarcar todas as pessoas residentes no Estado,
inclusive os recém-chegados imigrantes europeus, ao contrário do termo paranaense que se restringia
apenas aos naturais do Paraná.
Segundo Pereira (1996), esse movimento ganha força nas primeiras décadas do século XX, envolvendo artistas como João Turim, Zaco Paraná, Langue de Morretes, entre outros. Assim forja-se,
pouco a pouco, a identidade do homem paranaense.
Também fazem parte desta ideologia os ideais de progresso, de ufanismo em relação à terra e à gente
do Paraná, entendida como ordeira, disciplinada, morigerada e laboriosa, tendo como modelo o europeu
e sua civilização. Neste ideário, a mão-de-obra negra estava ligada ao passado, ao atraso do país.

8

“As ruas urbanas, (...) constituem um modesto, porém não desmerecido Lugar de Memória. Colocar um nome em uma rua ou
uma praça supõem uma escolha e uma imposição realizada por um órgão de poder. A rua se constitui em um local público, por
isso transforma-se potencialmente em um foco de emissão de mensagens (...). A imposição de uma determinação corresponde a
um centro de poder e seu objetivo básico é perpetuar a memória de uma pessoa, um coletivo, acontecimentos históricos ou datas
importantes. Portanto, são ‘locais’, nos quais se cria a memória e onde se colocam em funcionamento paradigmas e símbolos que
são receptáculos de conteúdos ideológicos, estão carregados de significados” (Web, 2008).

Relações Étnico-Raciais

Com a ascensão do governo nacionalista de Vargas, o Paranismo sofre um momento de inércia.
Na década de 1950, por sua vez, no contexto do Centenário da Emancipação Política do Paraná, Wilson
Martins (1955) e Temístocles Linhares (1953) reafirmam nas obras “Um Brasil Diferente” e “Paraná
Vivo” algumas idéias em torno do chamado “estado de imigrantes”.
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É importante perceber que esse ideário permanece vivo na memória coletiva paranaense, mesmo nas últimas décadas do século XX, quando são construídas inúmeras obras na capital Curitiba,
como: parques, bosques, praças e memoriais. Estas obras são espaços, lugares de memória e remetem
a presença dos imigrantes europeus no Estado. São elas: Bosque São Cristovam (italiano), Bosque do
Papa (polonês), Bosque Alemão, Bosque de Portugal, Praça da Espanha, Praça da Ucrânia, Memorial
Ucraniano9.
Localizadas no centro ou em bairros nobres da capital paranaense, as mesmas possuem um alto
valor simbólico, vindo a perpetuar a invisibilidade dos afrodescendentes no Paraná. São representações
forjadas, que fazem com que o Paraná seja conhecido como o Estado de imigrantes e Curitiba, sua
capital, como a cidade de primeiro mundo.
Há também na capital paranaense uma Praça denominada Zumbi dos Palmares. No entanto a
mesma destoa dos demais lugares de memória citados porque não se localiza no centro ou nos chamados
bairros nobres da cidade, logo não faz parte da rota turística da capital, bem como não possui qualquer
sinalização (placas, monumentos, etc.) que identifiquem aquele espaço como uma representação que
remeta a presença dos afrodescendentes no Estado (ver anexos).
Em Curitiba, poderíamos citar ainda o caso da Praça 19 de Dezembro e da Praça Eufrásio Correa.
Esta última, fato curioso, leva o nome de um abolicionista, porém é conhecida por seu monumento, o
Semeador. Obra de Zaco Paraná – presente da colônia polonesa ao Estado quando da comemoração
do centenário da Independência do Brasil – o Semeador tornou-se um símbolo do Paranismo.

3. consiDeRações Finais
Esses três exemplos de lugares de memória poderiam se somar a muitos outros. É possível nos
referirmos à construção e/ou preservação de marcos referenciais do passado que remetessem a questões religiosas, como por exemplo a catolicização de Auschwitz; a questões de identidade nacional, em
especial nos países do então chamado bloco socialista, a exemplo da derrubada de monumentos erigidos
em homenagem a Lênin e Stálin; a questões que remetessem a conflitos de classe, entre outros. No
entanto, optamos por trazer exemplos que remetem a questões étnicas com o intuito de discutirmos as
representações que perpassam por estes lugares de memória, descortinando suas intencionalidades.

9

Apesar da predominância de lugares de memória que representam a presença dos imigrantes europeus no estado do Paraná, destacamos ainda em Curitiba, a presença de lugares de memória que remetem a outras etnias, como por exemplo, a Praça do Japão, o
Memorial Árabe e o Parque Tingüi.

84

relações étnico e raciais.indb 84

2/3/2009 13:06:38

Tomar o patrimônio cultural enquanto fonte primária de pesquisa e conhecimento, em sua diversidade de manifestações, materiais (tangíveis) ou imateriais (intangíveis), móveis ou imóveis, certamente
é uma das possibilidades para se trabalhar com o ensino da História na perspectiva da Lei 10.639/03.
A Educação Patrimonial pode trazer contribuições exeqüíveis, factíveis para a valorização da
história e cultura afro-brasileira e africana. Como afirma Horta (2003, p. 2), “o conhecimento dos elementos que compõem essa riqueza e diversidade, originários de diferentes grupos étnicos e culturais
que formam a cultura nacional, contribui igualmente para o respeito à diversidade [...] valorização e
respeito das diferenças”.
Para que isso se efetive de fato devemos buscar democratizar os lugares de memória, valorizar as
diferenças, positivar as representações historicamente estereotipadas e buscar novos referenciais para
a construção do nosso passado. A memória social e coletiva de um país multicultural e pluriétnico não
pode ser refém de políticas patrimoniais e de um ensino de História monoculturais e excludentes.

4. sUGestÃo De atiViDaDe
4. 1 inventário de possibilidades: educação patrimonial, lugares de memória e o
estudo do meio como fonte para o ensino da história

Cabe ressaltar que esta atividade envolvendo a metodologia da Educação Patrimonial está totalmente aberta à criatividade do/a educador/a e adaptações que convirem ao melhor atendimento dos
anseios da comunidade escolar, uma vez que a mesma não tem um caráter prescritivo. Outro fato a
ser lembrado é que estamos aqui dando ênfase ao uso dessa metodologia no ensino de História, numa
perspectiva de valorização da história e cultura afro-brasileira e africana.
Certamente educadores/as de outras disciplinas, a exemplo da Geografia, poderão se apropriar
desse encaminhamento, adaptando o mesmo a partir das especificidades de sua área de conhecimento.

Para o autor “[...] a análise da relação espaço e poder revela, sobretudo, uma alienação que preside
à desterritorialidade dos negros, manifesta principalmente por um acesso diferenciado dos espaços, e
por uma invisibilidade latente nas representações como monumentos, estátuas, fontes ornamentais e
bustos, situadas em locais públicos” (ADESKY, 1997).

Relações Étnico-Raciais

No caso da Geografia, conceitos como espaço e territorialidade podem ser incorporadas às
discussões. Exemplo disso pode ser encontrado no trabalho de Adesky (1997).
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Citando pesquisa realizada no centro do Rio de Janeiro e em Salvador, o autor aponta para o fato
de que o negro, com raras exceções - como é o caso das estátuas de Pixinguinha, Machado de Assis,
e o busto de Zumbi - quando representado nos logradouros públicos aparece numa situação de “subordinação, colocados na parte inferior dos monumentos e [...] geralmente pintados como escravos”
(ADESKY, 1997).
Isso demonstra que os lugares de memória, pelo poder de representação que encerram, corroboram para a construção da memória social e coletiva, subjazem e refletem as idéias hegemônicas de
uma sociedade, e por isso precisam ser analisados criticamente.
Segundo Horta (2003), a ação educativa desenvolvida a partir do uso da metodologia da Educação
Patrimonial pode ser realizada através da observação, registro, exploração e apropriação. Concordando
com esta afirmação, propomos o seguinte roteiro:
4.2 sugestão: roteiro de Visitação — praça pública

ANTES DA VISITA
Educador/a

VISITA

APÓS A VISITA

• Pesquisa sobre o
local a ser visitado:
a) histórico,
b) localização,
c) acesso.

Educandos/as

• pesquisa sobre o local
visitado:
a) biblioteca:
periódicos e livros,
b) acervos particulares:
fotografias,
c) entrevista:
representantes
do poder público,
representantes
dos movimentos
sociais, habitantes
antigos da região,
familiares, etc..
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Educador/a
e Educandos/as

VISITA

• Pré-roteiro de
• identificar o nome do local
observação e análise;
e região da cidade em que se
situa;
• Questão a investigar.
• aspectos históricos:

a) origem do nome,
b) como, quando e por que
da construção,
c) ocupação original,
d) ocupação atual,
e) estado de conservação,
f) monumentos: placas,
bustos, estátuas, esculturas,
painéis, coretos, entre
outros.
• aspectos físicos:
a) vegetação,
b) mobiliário,
c) pavimentação,
d) iluminação;
• limites e edificações
próximas:
• ruas ao redor;
a) igrejas,
b) fórum,
c) delegacia,
d) prefeitura,
e) escolas,
f) comércio,
g) serviços,
h) outros;

APÓS A VISITA
• Sistematização das
informações;
• Debate a respeito,
a) da importância
da preservação
patrimonial,
b) da democratização
dos espaços e
lugares de memória,
c) da construção da
memória social
e coletiva da
comunidade,
d) dos marcos
referenciais do
passado e das
representações
presentes ou
ausentes nos
mesmos,
e) entre outros.
• Produção de:
a) jornal impresso,
b) representação
teatral,
c) seminário,
d) maquete,
e) entre outros;
• Divulgação dos
resultados da
pesquisa;
• Intervenção propositiva
junto:

Relações Étnico-Raciais

ANTES DA VISITA
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ANTES DA VISITA
Educador/a
e Educandos/
as

• Pré-roteiro de
observação e análise;
• Questão a investigar.

VISITA
• espaços de lazer:

APÓS A VISITA
a) à comunidade local,

a) playground,

b) ao poder público,

b) quadras de esporte,

c) entre outros.

c) lanchonetes,
d) coretos;
• eventos realizados no
local;
• ocupação humana;
a) entrevistas:
freqüentadores
e moradores dos
arredores;
• croqui (planta) do
espaço.

4.3 conclusão

Apontamos como uma reflexão importante nessa ação educativa, o cruzamento das informações
presentes na Lei 10.639/03 e nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, com as informações presentes
na legislação patrimonial – Decreto-Lei nº 25/37 que organiza a proteção do patrimônio histórico e
artístico nacional e na Lei Estadual 1.211/53 que dispõe sobre o patrimônio histórico, artístico e natural
do Estado do Paraná – a fim de fazermos uma intervenção junto a esses lugares de memória.
Em relação ao roteiro apresentado é importante lembrar que a praça pública tem sido desde o
tempo da ágora grega, um espaço coletivo e relevante à comunidade. Hoje é, ao mesmo tempo, local
de decisões políticas, enquanto espaço de realização de comícios, passeatas, manifestações; de sociabilidade, pois permite o encontro entre as pessoas, namoros, passeios com a família, festas, procissões
religiosas; de encontros culturais como apresentações de bandas, corais, fanfarras, feiras de artesanato,
livros e também de trocas comerciais, onde ocorre a instalação de feiras gastronômicas, de produtos
hortifrutigranjeiros, de animais, etc. Acima de tudo, a praça pública é um espaço de representação, um
lugar de memória. Pode transmitir um ideário tanto por aquilo que representa como por aquilo que
omite e silencia. Exemplo disso é a invisibilidade forjada do afrodescendente no Estado do Paraná.
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Poderíamos propor não necessariamente a análise de uma praça pública apenas, mas quiçá de
outros espaços e lugares de memória, como: cemitérios, centros de eventos, centros náuticos, parques,
ruas, edificações e a própria escola. Acreditamos que os exemplos de Richmond, Liverpool e Curitiba
apresentados neste artigo são significativos, principalmente dentro daquilo a que nos propomos, ou
seja, fazer uma reflexão a respeito do ensino da História a partir da Lei 10.639/03 e das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira e Africana, tendo como base o conceito de representação e a metodologia da
educação patrimonial.
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6. Fotos
Bosque Alemão, Bosque de Portugal e Memorial Ucraniano (Foto/Fonte: http://www.viaje.curitiba.
pr.gov.br/ ).
Bosque do Papa, Bosque São Cristovam, Praça da Espanha e Praça Eufrásio Correia (Foto: Sandro
Cavalieri Savoia e Ivonei Lopes de Lima).

7. aneXo 01
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Relações Étnico-Raciais

FONTE: SAVOIA; LIMA, 2007.
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8. aneXo 02

Bosque Alemão
Memorial Ucraniano
Bosque do Papa

Praça da Ucrânia

Memória Árabe
Praça do Japão

Bosque São Cristovam
Bosque de Portugal

Praça da Espanha

Praça Zumbi dos Palmares
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FONTE: SAVOIA; LIMA, 2007.

Praça Eufrásio Correia

Fonte: SAVOIA; LIMA,2008.
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ResUMo
Embasado nos conceitos de representação e imagem, a proposta deste artigo consiste em
analisar o papel de algumas imagens recorrentes em livros didáticos de História enquanto
documentos que transmitem idéias e contribuem para manutenção de representações
discriminatórias sobre os africanos e afrodescendentes.
PALAVRAS-CHAVE: Livro didático; Imagem; Representação; Afrodescendente.
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Ver artigo deste Caderno: Educação patrimonial e ensino de história: uma perspectiva de valorização da história e cultura afrobrasileira e africana (SAVOIA; LIMA, 2007).

4

Em relação aos povos indígenas as representações traziam uma visão romantizada, ingênua e exótica da vida em sociedade e na
maior parte das vezes, pacífica sobre o contato com o europeu.

Relações Étnico-Raciais

As disciplinas escolares, em especial a História, tiveram a partir do século XIX, a função de formar uma identidade, de construir referenciais para a Nação. Nesse sentido, ao mesmo tempo em que
privilegiava alguns grupos, omitia o papel de outros na constituição do país. Essa concepção histórica
considerava como relevante apenas as questões políticas e econômicas na formação das sociedades. O
papel do povo era deixado em segundo plano e os heróis eram os grandes representantes das nações em
construção. No Brasil, o ensino de História3 enfatizava apenas as heranças dos europeus concretizadas
no modelo de civilização, na língua, na organização política, no modo de vida e na cultura (erudita).
Durante o século XX, quando representados, os africanos e afrodescendentes têm sua contribuição
resumida apenas à culinária, ao samba, à capoeira e algumas termos presentes na língua portuguesa4.
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Há pelo menos duas décadas muitas dessas concepções vêm sendo revistas e superadas, principalmente em relação à participação dos africanos e afrodescendentes na construção do país. Pesquisas
acadêmicas têm contribuindo de forma significativa para esta mudança. Uma infinidade de fontes,
antes inexploradas, trouxeram novas possibilidades de pesquisa, permitindo o uso, por exemplo, de
documentos iconográficos para o estudo do passado. As obras de arte passaram a ser utilizadas como
um dos documentos possíveis para a reconstrução de um tempo, retratando a visão do artista, assim
como as representações da mentalidade de um povo e de uma época.
O reconhecimento desses referenciais nos diferentes espaços de atuação social é um dos desafios
dos educadores. Romper com estereótipos e possibilitar um processo educacional onde todos os alunos
se reconheçam enquanto parte integrante da sociedade é o primeiro passo em direção a igualdade de
oportunidades tão necessária à construção de um país mais justo.
Analisar o papel de algumas imagens recorrentes em livros didáticos de História, enquanto documentos que transmitem idéias e contribuem para manutenção de representações discriminatórias
sobre os africanos e afrodescendentes é a proposta deste artigo, que busca propiciar aos professores
sugestões de abordagens de tais imagens para seu uso pedagógico.

1. alGUns conceitos
Para melhor trabalhar com as representações no ensino formal faz-se necessário discutirmos
alguns conceitos básicos. Entendemos como afrodescendentes os “membros do grupo composto por
diversas etnias e nações de origem africana (...) no [seu] desenvolvimento histórico” durante o contexto
da diáspora decorrente do escravismo (CUNHA, 2001, p. 11). Segundo Cunha, afrodescendência “não se
constrói em termos de fenótipo, ou em conceitos biológicos filtrados por elaboração em torno da idéia
de raça” e sim no “reconhecimento da existência de uma etnia de descendência africana” (idem).
Nesse sentido, os afrodescendentes representados nas obras analisadas são os africanos que foram
trazidos compulsoriamente para o Brasil durante os séculos XVI, XVII, XVIII e XIX, assim como seus
descendentes nascidos já em terras brasileiras e herdeiros de uma cultura de matriz africana.
Para estudar a cultura de um povo, a análise de suas práticas e representações é primordial. Nesse sentido buscamos no historiador e estudioso Roger Chartier as bases teóricas para a compreensão
das representações. Para o autor as representações traduzem as posições e interesses dos autores e
grupos sociais, mesmo à revelia destes, descrevendo a sociedade conforme seus pontos de vista ou
desejos. (CHARTIER, 1990, p. 19). E é a partir dos discursos, das imagens, dos objetos, das obras de
arte, dos vários signos, considerados documentos, que compõem uma cultura, que percebemos suas
representações.
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As representações presentes em cada um dos documentos (vestígios do passado) nos propiciam
diferentes análises e interpretações sobre os mesmos. Os sujeitos que viveram em contextos específicos
tiveram suas representações e interpretações diante da realidade. Expressas e concretizadas por meio
de documentos históricos, entre eles a iconografia, que ocupa na contemporaneidade um papel central
na constituição da memória coletiva.
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Sendo assim, as imagens que se formam a respeito de algo não são isoladas do conjunto do discurso que se acumulam nas sociedades, elas revelam significados e permitem que os sujeitos sintam-se
pertencentes a um determinado grupo. As construções sociais que as imagens desvelam quando transpõem o limite da forma recuperam histórias e heranças culturais. Mais do que a linha, a cor, a forma
e o volume, as imagens modelam visões de mundo, assim como a ausência, o oculto e o não revelado
também contribuem na construção das representações. Segundo Kossoy:
Diálogos e silêncios permeiam nossa relação com as imagens. O que elas dizem em suas iconografias nos
é relativamente inteligível. É por trás da aparência, porém, no ato de sua concepção e ao longo de sua
trajetória, naquilo que ela tem de oculto, em seus silêncios, que residem as histórias secretas dos objetos
e dos seres, das paisagens e dos caminhos. São os mistérios que encobrem o significado dos conteúdos
gravados nesses pequenos pedaços de papel. O próprio aparente se carrega de sentido na medida em
que recuperamos o ausente da imagem (KOSSOY, 2005, p. 41).

Para o autor, é no processo dinâmico de criação e recriação da realidade que os diálogos, por
meio da imagem, constroem suas representações, assim como suas interpretações. E nesse processo
os produtores de imagens criam testemunhos, documentos de um determinado tempo e espaço. Mas é
importante também considerar que “a iconografia é um excelente instrumento para inventariar, mostrar,
evidenciar, denunciar, mas dependendo de seu uso político-ideológico funciona também como ferramenta de propaganda” (KOSSOY, 2005, p. 39). Associar o conceito de imagem ao uso da ideologia,
enquanto mantenedora do poder e interesses de determinados grupos, nos possibilita avaliar e refletir
sobre a recorrência e naturalização de alguns símbolos e signos presentes no nosso dia a dia.
Para o historiador Elias Thomé Saliba, em relação ao ensino de história é preciso ter cuidado com
o trabalho com as imagens canônicas. Para o autor esse termo diz respeito às “imagens padrão ligadas a
conceitos chaves da nossa vida social e intelectual” (SALIBA,1998, p. 437). Nesse sentido a imagem
canônica é uma imagem coercitiva, pois
nos imp[õe] uma figura reproduzida infinitamente em série, tão infinitamente repetitiva que não mais
provocava nenhuma estranheza, bloque[ia] nossa possibilidade de uma representação alternativa (...) não
nos leva mais a distinguir, comparar, não nos leva mais a pensar (Op. cit., 438).

No caso mais específico da disciplina de história, vale a pena refletir um pouco sobre a fértil distinção entre
documento, produzido voluntária ou involuntariamente pela sociedade segundo determinadas relações de
força, e o monumento, voluntariamente produzido pelo poder, ou seja, por quem detém o poder de perpetuação dos próprios registros, no caso o poder de perpetuação das imagens. O que transforma o documento
em monumento é, no fim das contas, a sua utilização pelo poder. Entenda-se: o poder de produção, difusão,
edição, manipulação, conservação, reciclagem ou descarte das imagens (SALIBA, 1998, p. 445).

Relações Étnico-Raciais

Portanto, a leitura de uma imagem deve considerar o contexto histórico em que ela foi produzida e reproduzida e levar em conta as concepções de mundo de seu autor, pois estas se evidenciam na
obra, expressando suas representações da realidade, seus preconceitos, seus valores, seus hábitos e sua
cultura, assim como as relações de poder daquele momento, dessa maneira:
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O diálogo com as imagens e as representações do passado podem acontecer de diferentes formas.
Na escola, principalmente no Ensino Fundamental, a forma mais comum de contato com obras de
arte e documentos de época é por meio do livro didático. Os conteúdos selecionados, assim como as
imagens, têm uma série de implicações na educação, podendo preconizar a valorização ou a depreciação
de uma cultura, a construção de referenciais positivos ou negativos sobre uma determinada parcela da
população, a percepção do papel de cada sujeito no mundo, entre outros.
Ernesta Zamboni enfatiza, que os livros didáticos e paradidáticos, que
eles entram em sala de aula como objetos, cuja a intenção é apresentar um conhecimento já organizado,
fechado. Têm um status especial, foram produzidos para uma sala de aula. Portanto cada um deles tem
uma forma particular de organização. Os textos são curtos, bem divididos e com uma linguagem especial.
São colocados na sala de aula como sujeitos que intermediam a relação de conhecimento do professor e
do aluno. As imagens são postas ao lado dos textos, muito mais como meras ilustrações do que como
um outro texto a complementar o principal (ZAMBONI, 1998, p. 98-99).

A autora alerta ainda que
nesses materiais, o conhecimento histórico é visto como uma verdade absoluta, homogeneizadora,
sem problematização: por exemplo, o tema trabalho nos livros paradidáticos enfocado de forma compartimentada, sob a ótica de modelos predeterminados, criados pela história tradicional – o trabalho
compulsório sempre relacionado ao indígena, o escravo ao negro e o assalariado aos imigrantes. Não há
texto que mostre as permanências, simultaneidades, as semelhanças e os diferentes olhares sobre o tema
trabalho.” (ZAMBONI, 1998, p. 90).

Dessa forma, cabe ao professor a tarefa de problematizar as representações e imagens presentes nos livros didáticos, no sentido de desconstruir visões negativas em relação aos afrodescendentes
e construir visões positivas. Tendo como ponto principal a valorização dos sujeitos históricos e sua
contribuição na formação da sociedade, desmitificando o papel de submissão dos afrodescendentes,
expresso na relação senhor/escravo (SIMAN, 2005, p. 359).
A seguir convidamos o leitor a um exercício de leitura e análise de algumas imagens que aparecem com
regularidade nos livros didáticos. Conceituadas como imagens canônicas, em sua grande maioria imagens que
acompanham o texto trazem referência aos aspectos da escravidão na América, selecionamos como exemplo
aquarelas de Rugendas e Debret que apresentam seus costumes: na moradia, no cotidiano, nas vestimentas,
no trabalho, nos castigos e nas práticas comerciais dos africanos e afrodescendentes.
É preciso levar em consideração que a maioria dessas imagens foi produzida por viajantes estrangeiros,
que visitaram o Brasil em meados do século XIX, reproduzindo aspectos pontuais da vida nos trópicos. Além
disso sua produção visava o mercado europeu, onde as mesmas eram modificadas para atender a essa demanda.
Em relação ao uso dessas obras e do olhar presente nas mesmas Ana Maria Belluzzo lembra que:
[...] esse legado iconográfico, assim como a literatura de viagem dos cronistas europeus, só pode dar a ver um
país configurado por intenções alheias [...] o olhar dos viajantes espelha ademais a condição de nos vermos pelos
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olhos deles. [...] as obras configuradas pelos viajantes engendram uma história de pontos de vista, de distância
entre modos de observação, de triangulação do olhar. Mais do que enxergar a vida e a paisagem americana, levam
a focalizar a espessa camada da representação. Evidenciam mais versões do que fatos. [...] as imagens elaboradas
pelos viajantes participam da construção da identidade européia. Apontam os modos como as culturas se olham
e olham as outras, como imaginam semelhanças e diferenças, como conformam o mesmo e o outro. Diferentes
e irredutíveis pontos de vista criam uma alucinante memória de muitos brasis. (Apud MOURA, 2000, p. 24).

2. PossiBiliDaDes De anÁlise e PRoBleMatiZaçÃo Das iMaGens eM sala De aUla

Gravura 2: RUGENDAS, Johann Moritz & Deroy (del.) e Engelmann (lith).
Negres a fond de cale, 1835.

Relações Étnico-Raciais

Gravura 1: RUGENDAS, Johann Moritz & Deroy (del.) e Engelmann (lith).
Châtiments DOMESTIQUES, 1835.
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Gravura 3: DEBRET, Jean Baptiste (del) e Thierry Freres (lith) Feitors corrigeant des nègres, 1834 – 1839.

Gravura 4: DEBRET, Jean Baptiste (del) e Thierry Freres (lith) L’ execution de la punition du fouet. Negres au
tronco, 1834 - 1839

Tendo em vista tais considerações quanto a necessidade de propiciar aos educandos a oportunidade de uma análise crítica sobre as imagens canônicas expressas nos livros didáticos e objetivando o
aprimoramento do nosso olhar a cerca das mensagens implícitas e explícitas inerentes nas reproduções
de tais obras de arte, elaboramos uma série de questões que nos ajudaram na percepção desse processo.
Apontando aspectos importantes sobre as idéias e representações dos sujeitos históricos retratados
nessas obras, tais questionamentos buscam levar em conta a contextualização sociocultural, político e
econômico da produção e uso da mesma. Abordando tal discussão pelo viés apresentado e ocupando
a posição de espectadores e investigadores das obras expressas.
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Que sujeitos estão representados nas obras? Como estão distribuídos no espaço? A situação jurídica é explícita (libertos e escravizados)? A luz destaca algum personagem em particular? É possível
identificar a idade dos homens e mulheres presentes na cena? A técnica valoriza a identidade do(as)
representado(as)? Como estão vestidos(as)? As pessoas foram estereotipadas ou caricaturadas? Como
estão penteados(as)? Que cenas estão retratadas nos segundos e terceiros planos das obras analisadas?
Que ações são representadas? Há algo de exótico aos nossos olhos contemporâneos? Existem diferenças nas cores das vestimentas dos negros e brancos? Que relações de poder são percebidas na cena?
Quais os tipos de moradias retratadas nessas obras podemos identificar? Os elementos expressos na
composição da cena podem nos indicar a época da realização da obra? Qual a relação existente entre a
figura/fundo? Que relação podemos fazer, quanto a forma de representação do(a) negro(a), nas várias
épocas até a atualidade? Que pontos contrastantes observamos em tais obras? Que sensação visual nos
provoca? Como se refletem essas heranças em outras formas de representações imagéticas e midiáticas?
Que situações essas imagens de violência do sistema nos remete? Como contribuem para reforçar atuais
situações de agressões físicas ou simbólicas em relação aos afrodescendentes?

3. consiDeRações Finais
Ao analisar tais imagens expostas à luz dos conceitos utilizados, percebemos que os materiais
didáticos quase sempre não dão conta de explicitar a pluralidade de olhares presentes nas obras de
arte e nos documentos históricos como um todo. Por trazer uma história fundamentada nos aspectos
políticos e econômicos, em detrimento dos aspectos culturais, acabam por omitir a diversidade dos
povos africanos e suas heranças para o Brasil.
Nesse sentido, o conceito de representação evidenciando as concepções de mundo de um grupo
ou de um sujeito estão expressas de diferentes formas no seu cotidiano, seja nos discursos, nos textos,
nas imagens, enfim, nas representações da realidade, revelam suas opções, refletindo finalidades e
objetivos específicos.
A partir daí percebemos que os livros didáticos geralmente trazem uma representação, baseada
em determinadas imagens dos africanos e afrodescendentes que favorecem, ainda hoje, a manutenção
de estereótipos de submissão e inferioridade dos negros frente aos brancos.

Os educadores, de uma forma geral, precisam estar atentos a essas representações no momento
de trabalhar com os conteúdos historicamente construídos, que fazem parte dos currículos. Para tanto,
se faz necessário a inclusão dos conteúdos referentes a história e cultura africana e afro-brasileira, assim
como, a real implementação da educação para as relações étnico-raciais nas disciplinas curriculares das
escolas da Educação Básica e de Ensino Superior.

Relações Étnico-Raciais

Tanto essas imagens, quanto as representações explícitas em tais obras não auxiliam no resgate
da real contribuição dos africanos e afrodescendentes na construção da história do país, nem na valorização a auto-estima dos alunos pertencentes a esse grupo.
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Sugere-se ainda a introdução de imagens positivas da cultura africana e afrodescentente em
território brasileiro. Trazemos como exemplo as imagens em anexo e um desafio: uma introdução na
escola com vistas a valorização da cultura de matriz africana.
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Relações Étnico-Raciais

anEXos
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anexo 01
Fonte imagens: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia da Calunga Grande: três séculos
de imagens sobre o negro no Brasil (1637-1899). São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2000.

Autoria não Identificada. Mulheres da comunidade brasileira de lagos, Nigéria.

JULIÃO, Carlos. Cortejo da rainha negra na Festa de Reis. C.1776. Aquarela colorida. Rio de Janeiro:
Fundação Biblioteca Nacional – DRD – Divisão de Iconografia.
102

relações étnico e raciais.indb 102

2/3/2009 13:07:06

anexo 02
Fonte imagens: MOURA, Carlos Eugênio Marcondes de. A travessia da Calunga Grande: três séculos
de imagens sobre o negro no Brasil (1637-1899). São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 2000.

Gravura 2: RUGENDAS, Johann Moritz & Deroy (del.) e Zwinger (lith), Negre et négress dans une
plantation, 1835.

Relações Étnico-Raciais

Gravura 1: DEBRET, Jean Baptiste (del) Marimba – La promenade du dimanche apres-midi, 1826.
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o nEGro coMo oBJEto E suJEito
dE uMa Escritura1
Gizêlda Melo do Nascimento (NEAA) neaa@uel.br2

ResUMo
Tendo como proposta trazer uma reflexão acerca da representação do negro na literatura
brasileira, esse artigo se constrói pautado em dois momentos: o primeiro apresenta o
negro traduzido em obras literárias que evidenciam o ponto de vista de uma ideologia
dominante, marcadamente eurocêntrica e o segundo traz o negro sobre o ponto de vista
de uma produção comprometida com a busca de uma identidade afrodescendente.

Pensar a literatura como representação de uma identidade nacional, propunha-nos, até pouco
tempo, um interminável jogo de esconde-esconde. País emerso do processo de colonização, o Brasil
deparava-se e, menos freqüentemente, ainda hoje, com o que significa a principal chaga em seu corpo
social a formação de uma sociedade marcadamente hierarquizada – herança e vício de um País que
viveu a experiência de exploração de homens por outros. O vicioso sistema escravocrata deixou legado
cacoetes indissimuláveis. Cacoetes já denunciados na voz solitária de Lima Barreto, logo no início do
século XX, quando a recém – instalada República, exibindo seu discurso progressista modernizante,
mal conseguia disfarçar o teatro em que esse novo sistema foi montado, repetindo os viciados esquemas
tradicionais oligárquicos. Homem de letras inscrevendo-se na linha do contra discurso, Lima Barreto
em Coisas do reino de Jambon escarnece: “Uma rematada tolice que foi a tal República. No fundo o que
se deu em 15 de novembro foi a subida do conservador, sobretudo da parte mais retrógrada deles, os
escravocratas de quatro costados”. Se a República e todo seu mal disfarçado aparato liberal não conseguia livrar-se dos cacoetes hierarquizantes e segregadores herdados do regime anterior, a literatura
brasileira oficial, por sua vez e até bem pouco, raramente procurava disfarçá-los.

1

Artigo republicado. Caderno Uniafro 1, 2006.

2

Doutora em Letras, professora do Departamento de Letras Vernáculas e Clássicas da UEL – Universidade Estadual de Londrina.

Relações Étnico-Raciais

PALAVRAS-CHAVE: Literatura Brasileira; Identidade; Representação; Negro.
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Desde o primeiro texto escrito nesta e sobre esta terra de vicioso destino, a unilateralidade se
repete. Visão caolha a enxergar tão somente os interesses de apenas um dos segmentos sociais; e não
precisamos apontar qual deles. Se Édipo vaza seus olhos para enxergar melhor a verdade, a literatura
brasileira manteve por vários séculos seus olhos intactos e cegos. Não vazou os olhos, não enxergou sua realidade de país estruturado, inegavelmente, por três etnias que constituem três culturas fortes em sua formação.
Não vazou os olhos, não vislumbrou a totalidade de sua expressão e por isso foi até o início do século XX uma
literatura manca. Manca, como Édipo, neste país de claudicante destino. Não enxergou e por isso não reconheceu
durante muito tempo autores como Lima Barreto, Solano Trindade e tantos outros que ainda hoje lutam por
reconhecimento. Nesse sentido e com preocupação voltada para a representação do homem negro na literatura
brasileira, procuraremos inventariar alguns escritores em cujos textos sua figura aparece tematizada.
Nossa explanação, na tentativa de estabelecer paralelos entre dois tipos de inscrições literárias, será dividida em duas partes: a primeira delas, seguindo a linearidade histórica ocidental – partindo de Gregório de
Matos, passando pelo romantismo de José de Alencar, até o realismo de Machado de Assis – procurará observar como a representação do negro é tratada por estes autores, quando se percebe uma preocupação em não
apenas estereotipar mas, indo além, zoomorfizar sua figura. O negro, como objeto de uma escritura, foi visto
sempre a partir de dois prismas deformantes: como portador de instintos bestiais ou, o seu contrário, como
besta domesticada; jamais como homem, destituído que está sempre de suas qualidades humanas. E toda esta
degradação passando pela manipulação de seu corpo.
A segunda parte da explanação, recorrendo a escritores comprometidos com o reconhecimento da identidade afrodescendente – Conceição Evaristo, Nei Lopes, Solano Trindade, Geni Guimarães – verificará de que
forma o autor negro compõe seu próprio tecido discursivo: o negro como sujeito e autor de sua escritura. O
homem negro abrindo clareiras, descongelando seu corpo petrificado pela ação estereotificadora de um autor
ao outro. Construindo, na contracorrente do instituído, o seu cosmo. Seu corpo sai dos umbrais caóticos do
discurso hegemônico, ganhando movimento para criar harmoniosamente um universo de símbolos com uma
linguagem própria e discurso identificável: o negro autor de uma história, sujeito de sua escritura.

1. o neGRo escRito
Uma rápida abordagem sobre a representação da imagem do negro na literatura brasileira, a partir de
autores cujos valores traduzem o ponto de vista da ideologia dominante, dá-nos a dimensão clara do que significava este homem tanto no imaginário como enquanto representação social desde a fase colonial, passando por
dois imperadores, chegando à República. Rastreando a literatura brasileira de cunho ocidental, com pretensões
universalistas, podemos constatar o tratamento dispensado ao homem negro; tratamento carregando sempre
conotações negativas como forma de, na tentativa de configurar uma “natural” inferioridade, justificar sua anulação no que se refere a sua representatividade no espaço social. Estudar a literatura brasileira a partir de autores
representantes da classe dominante – por isso reflexo do ponto de vista e do ideário desta – significa enxergar
o negro anulado e destituído de sua humanidade pela deformação com que sempre vem representado.
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Já em Gregório de Matos, no século XVII, podemos observar seu descontentamento em relação à posição do homem negro que, já naquela época, em Salvador, começava a ascender socialmente; época em que os
mestiços forros conquistam postos e deferência que a ele, branco e nobre, eram negados. São dele os versos:
“terra tão grosseira e grassa/que a ninguém tem respeito,/salvo quem mostre algum jeito/de ser Mulato”.
Mas é em relação ao tratamento que dispensado à mulher que o poeta estabelece uma nítida distinção entre as raças. Se de um lado temos a mulher branca retratada como ser angelical – “anjo no nome
Angélica na cara” – como forma de endeusamento para deixar patente sua inacessibilidade enquanto
ser superior, por outro lado, a visão que o mesmo autor projeta da mulher negra corre em direção
contrária. O rebaixamento no tratamento contrasta com a divinização emprestada à mulher branca.
Se esta é apresentada como ser angelical, à mulher negra, Gregório de Matos não poupa expressões
pejorativas. O soneto “Discreta e formosíssima Maria” é ilustrativo para observarmos as distinções:
Discreta e formosíssima Maria
Enquanto estamos vendo a qualquer hora
Em tuas faces a rosada Aurora,
Em teus olhos e boca o sol é dia;
Enquanto com gentil descortesia,
O ar que, fresco Adonis, te namora,
Te espelha a rica trança brilhadora,
Quando vem passear-te pela fria;(...)

À Maria são atribuídas qualidade próprias às divindades. Mulher a cuja beleza rende-se a Adonis
– filho de Afrodite, ambos representações de beleza. Maria será então mulher – deusa cujos atributos
traduzem a divinização que se há de emprestar ao modelo de beleza ocidental.
Já no soneto dedicado a Jelu, “rainha das mulatas”, deixa correr solto certo espírito “dissoluto”,
atribuindo a sua personagem qualidade certamente suas:
Jelu, vós sois rainha das mulatas
E sobretudo sois rainha das p...,
Tendes o mando sobre as dissolutas
Que moram na quitanda dessas gatas (...).

Note-se que não são poucos os documentos biográficos do autor demonstrando em sua vida cotidiana
uma afinidade e até mesmo laços afetivos, não apenas carnal, e de amizade com mulheres de camadas sociais
desprivilegiadas, muitas das quais mestiças. Este fato permite-nos entrever um dado significativo: se suas relações por afinidade se dão na esfera social dos mais humildes, no âmbito da representação social o poeta não
vacila: a mulher branca será o referencial que ele deixará inscrito para a posteridade. Às Jelus restarão as páginas
sórdidas do Boca do Inferno.

Relações Étnico-Raciais

Em contraste com visão de amor platônico retratado no soneto que dedica à Maria, Jelu, sem qualquer
cerimônia, é representada como gata dissoluta. Jamais será a musa por quem o poeta suspirará.
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Passados cerca de dois séculos, vamos encontrar na produção literária de José de Alencar a mesma deformação emprestada ao homem negro. Se boa parte de sua produção foi dedicada à recuperação da imagem
do índio – sempre é claro, sob o prisma eurocêntrico – devolvendo-lhe de forma idílica a dignidade, o mesmo
não faz com a imagem do negro, quando trata-o pelo prisma do rebaixamento; rebaixamento observado tanto
quanto o representa dócil, domesticado, destituído de vontade, de voz e de acordo com a condição de objeto
manipulável:
Desaforo! Vou fazer queixa à sinhá. Eu sou sua mucama dela, sua mucama de estimação; não é para ser
retratada assim. Se não presto mais, então me vendam!...Depois é que vão ver! Ai. A Eufrosina, aquilo
sim, era boa rapariga! Coitada! Aonde andará ela?...Ora bem descansada de minha vida! Senhor bom é
o que falta! (In: O tronco do Ipê)

Ou quando apresenta-o como “bicho fera” em seu mais alto grau de bestialidade:
Nada mais interessante do que ver o negro atlético dobrar-se ao aceno de um menino, lembrando um
desses cães da Terra nova, que se deixam pacientemente fustigar por uma criança, mas que estrangulariam
o homem que os irritasse (Idem).

Estereotipado e zoomorficado – como aliás acontece na produção de Gregório de Matos – o
negro, na produção literária de José de Alencar, jamais verá sua humanidade retratada.
Em Machado de Assis, a evolução do negro em direção à anulação é vertigiosa. É claro que,
tratando-se de Machado e sua mordaz ironia, deverá o leitor perceber o que não está escrito, o que se
oculta sob o texto visível para, enfim, alcançar a intenção do autor, qual seja, uma severa crítica à formação da sociedade brasileira e sua representação elitista. De toda forma, para um leitor menos agudo
vale o que fica escrito. E o que fica visível é uma triste retratação da figura do homem negro). A linha
evolutiva tem início já em suas primeiras criações quando ainda não revelava seu humor cortante, suas
críticas mordazes. É com certa complacência que Machado trata um de seus primeiros personagens
negros. Raimundo, personagem do romance Iaiá Garcia, é o negro já em idade avançada que, após
muitos anos de servidão, se ofende ao receber a carta de alforria oferecida pelo ‘generoso’ Luís Garcia,
preferindo continuar servindo seu senhor. É típico do estereótipo do escravo que se deixar seduzir
pelo ‘doce cativeiro’; aquele que não possui um projeto de vida e que não aspira ao que homem possui
como bem maior: a liberdade. Raimundo vem a ser, então, exemplo do negro docilizado.
Raimundo olhava para ela, bebendo a felicidade que se entornava dos olhos, como um jorro de água pura.
Raimundo bom! Raimundo é amigo da Iaiá... Viva Raimundo (In: Iaiá Garcia).

Sua fala posta numa terceira pessoa para referir-se a ele próprio, configura sua falta de discurso,
uma não autoridade em apresentar-se. Sua subjetividade anulada, os sentimentos não são próprios;
sua felicidade, no exemplo acima, reproduz a felicidade de sua dona, a menina Iaiá. Tão idoso quanto
tatibitate, Raimundo reforça não apenas o estereótipo do negro infantilizado, como também a do negro
‘sem alma’, sem vontade própria.
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Seguindo a linha da evolutiva traçada por Machado, em Memórias póstumas de Brás Cubas, o escravo
Prudêncio é posto de quatro servindo de brinquedo e ao mesmo tempo de cavalo para as delícias de
seu nhonhozinho Brás Cubas.
Prudêncio, um moleque de casa, era o meu cavalo de todos os dias; punha as mãos no chão, recebia um
cordel nos queixos, à guisa de freio, eu trepava-lhe ao dorso, com uma varinha, fustigava-o; dava mil
voltas a um e outro lado, e ele obedecia – algumas vezes gemendo – mas obedecia sem dizer palavra ou,
quando muito, um – “ai, nhonho”! – ao que eu retorquia: – “Cala boca, besta!” (In: Memórias Póstumas
de Brás Cubas).

E sendo a ironia traço marcante nas criações de Machado, decorridos vários anos na narrativa,
Prudêncio, já alforriado, compra um escravo e reproduz as mesmas práticas de seu antigo senhor.
Vamos encontrar o ex-escravo Prudêncio a vergalhar um outro homem negro:
Toma, diabo! Dizia ele (Prudêncio); toma mais perdão bêbado!
Meu senhor! Gemia o outro.
Cala a boca, besta! Replicava o vergalho (Idem).

Reprodução perfeita a ponto de repetir a mesma frase que Brás Cubas lhe dirigia: “Cala a boca,
besta”. Sem um gesto, sem uma fala ou um discurso de sua autoria, o negro em Machado configurase não apenas como reprodutor, mas como saqueador de discursos. Lá está o negro Prudêncio a
macaquear os gestos, a reproduzir a história de sua própria anulação; aquela que aprendeu a sentir na
própria pele. O chicote, mudando de mão, vem a ser a arma com a qual vai aniquilar, vergalhando, sua
própria identidade.
Esta breve apreciação envolvendo três dos maiores nomes de nossa literatura dá-nos, lamentavelmente, idéia da constrangedora representação do homem negro na literatura de nosso país. Todavia,
este constrangimento tem uma explicação: trata-se da retratação do negro como alvo de uma malha
discursiva que não tem sua autoria e onde não há uma abordagem interessada no mergulho em sua subjetividade. O negro visto pela lente (bem ou mal-intencionada) de um autor outro; o negro escrito e não
autor de seu texto/discurso. Por isso sua anulação como representatividade e, conseqüentemente, sua
desumanização. Vejamos, então, como a questão se apresenta quando o homem negro se inscreve.

Qualquer escolha entre escritores cuja produção vem comprometida com a busca de uma
identidade, no caso uma identidade afrodescendente, derruba de pronto a tese de inferioridade étnica
observada nas deformações por que passa a figura no negro nos textos de ideologia marcadamente
eurocêntrica.

Relações Étnico-Raciais

2. a inscRiçÃo neGRa
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Solano Trindade não é a primeira voz que se levanta contra o ponto de vista pretensamente onipotente de escritores tradutores da ideologia vigente. Sua escolha explica-se pelo fato de seus poemas
estabelecerem mais que um diálogo, um desafio, em relação aos textos escolhidos anteriormente. O
poema “Negros” inserto na obra Tem gente com fome e outros poemas retoma a discussão em torno das
representações do negro ora conformado a sua condição de escravo, ora revoltado expressando um
grau de bestialidade. Retomando a discussão, Solano Trindade descongela imagem do negro plasmada
em estereotipais: nem dócil, nem fera, o negro apresenta-se em sua escritura como homem e, como
homem, capaz de todas as ações e sentimentos que o humanizam. Cabendo a cada um de que lado da
história vai ficar ao escolher o lugar de seu discurso.
Negros
Negros que escravizam
E vendem negros da África
Não são meus irmãos
Negros senhores na América
A serviço do capital
Não são meus irmãos
Negros opressores
Em qualquer parte do mundo
Não são meus irmãos
Só os negros oprimidos
Escravizados
Em luta por liberdade
São meus irmãos
Para estes tenho um poema
Grande como o Nilo.
(In: Cantares a meu povo)

Descongelando a imagem plasmada, Solano desfaz os estereótipos, geralmente zoomorfizadas,
com que vinha representada a figura do negro. Bom ou mau, vítima ou algoz, mas homem acima de
tudo. Desconstruindo textos dos mitos consagrados de nossa literatura, ergue sobre a desconstrução
os muros de sua resistência: a resistência poética. A poesia como via possível para a conscientização
e, conseqüentemente para a liberdade (reiterando aqui a concepção que tem Antônio Cândido sobre
a função libertadora da literatura). E não é à toa que nos oferta “um poema grande como o Nilo”, lá
onde a história destes homens começa, onde suas raízes plantaram-se e ramificaram-se pelo tempo e
pelo mundo afora.
Um outro autor que se apresenta na linha da desconstrução e relativização dos valores imperantes
é Nei Lopes. No poema “Samba ubíqui”, a desconstrução dos valores ocidentais é constatada logo no
primeiro verso ‘sucede que eu estive em Londres’. Ora, sabemos o quanto é farta a literatura que traz a
viagem como tema, e no que se refere ao eixo Europa-América, o curso da viagem na historiografia da
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colonização tem sempre mão única, ou seja, na direção Metrópole-Colônia. Nei Lopes inverte o curso
da viagem. Se na literatura ocidental somos os visitados, vasculhados, meros objetos de observação –
avis rara – para as delícias de olhares turísticos e epidérmicos, o poeta apresenta-se como acionador da
viagem e sujeito de seus deslocamento. Vejamos o poema:
Sucede que eu estava em Londres
Com os bolsos cheios de amor
E saía-se entre os dedos
Vaga, música indiana.
Mas as pernas insistiam
Em dançar coisas mais sólidas
Como, por exemplo, rumbas
Sambas, mambos e guarachas.
E Londres era Vaz Lobo,
O Brás, o Bronx, a Bahia,
Ibadan, Halem, Bangu... (In: Incursões na pele)

A cor da ternura de Geni Guimarães narra a história de uma menina que ao longo dos anos
recebe várias iniciações pautadas na imagem materna, imagens essas atribuídas a uma falange de mulheres. Se durante a infância a criança fixa-se na mãe, na mãe natural; fixação esta explicada por sua
dependência física ao corpo da mãe o qual ela associa reiteradamente à terra (legado de uma tradição
africana?), à medida que se desenvolve vai recebendo ensinamentos das irmãs mais velhas: cabe à Cecília,
à Arminda e à Iraci acompanhar as expectativas da menina, como também a explicação do nascimento
e da vida quando a mãe encontra-se novamente grávida. À Maria, a irmã mais velha, cabe sua iniciação
na adolescência – a transformação do corpo de menina em mulher. A família fora da consangüinidade
vem representada por Chica Espanhola, parteira da comunidade; e por fim, Vó Rosária “uma velha
senhora negra que morava noutra fazenda...”. Cabe a Vó Rosária a transmissão da memória da família
negra. Histórias de escravidão. A velha contadora “acompanhada de toda criançada” a narrar “tão
lindas e tristes histórias”. Todos em torno da velha senhora, formando um círculo, para ouvir histórias
de seu povo.

Relações Étnico-Raciais

Uma viagem cujo percurso, logo no primeiro verso, mostra seu caráter subversivo: da Colônia
para a Metrópole, mais precisamente Londres. E é lá no ‘centro’ do mundo que ele opera outras inversões. A mais significativa está no fato de descentralizar o espaço e relativizar valores. O umbigo do
mundo não é mais Londres/Metrópole; o centro do mundo pode ser Vaz Lobo, o Brás, o Bronx, Bahia,
etc. Em resposta ao aspecto centralizar ocidental, percebemos o caráter não excludente do poema.
Porque se as centralidades periféricas são postas em evidência, o poeta não exclui o elemento tradicionalmente segregador. As centralidades são Bangu, Brás, Bronx, etc., mas também Londres. Desta
forma, infiltrando-se em Londres, mina a cidade com sua linguagem que são os ritmos de sua terra/
América: mambos, sambas e guarachas. Em resposta também a imagem domesticada ou selvagem com
que durante longos séculos tentaram plasmar a imagem do homem negro, Nei Lopes recupera-o em
sua desenvoltura a leveza, e senhor de seus atos.
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E são sobretudo histórias de dores infindáveis as primeiras transmitidas pela mãe. Faltas, perdas
e solidões. Dessa forma, Geni Guimarães abre sua narrativa:
Minha mãe sentava-se numa cadeira, tirava o avental e eu ia. Colocava-me entre suas pernas, enfiava as mãos
no decote se seu vestido, arrancava dele os seios e mamava em pé.
Ela aproveitava o tempo, catando piolhos da minha cabeça ou trançando-me os cabelos. Conversávamos,
às vezes:
(...)
Eu interrompia as perguntas das brincadeiras para saber coisas além dela. Uma vez foi assim:
– Mãe, se chover água de Deus, será que sai minha tinta?
– Credo-em-cruz! Tinta de gente não sai. Se saísse, mas saísse mesmo, sabe o que ia acontecer?
Pegou-me e, fazendo cócegas na barriga, foi dizendo: – Você ficava branca e eu preta, você ficava branca e
eu preta, você branca e eu preta...
Repentinamente paramos o riso e a brincadeira. Pairou entre nós um silêncio esquisito. Achei que ela estava
triste, então falei:
Mentira, boba. Vou ficar com esta tinta mesmo. Acha que eu ia deixar você sozinha? Eu não.
Nunca, nunquinha mesmo, tá?
(In: A cor da ternura)

A tinta da pele como a marcar um condenado, o sinal de sua segregação. Ser negro significa,
então, não existir como individualidade e sim um corpo encoberto por tinta (como se não existisse
também tinta branca). O branco é branco, enquanto o negro é tingido. O jogo de cores determinando
discursos, distribuindo espaços e seus ocupantes. O fato de a mãe permanecer negra significa ficar mais
só. Característica de uma formação social exclusivista, não declarada, mas vivenciada na pele de quem
carrega a tinta (o discurso silenciado denunciando sorrateiramente o mito da democracia racial). Daí,
a solidariedade da filha em desmanchar o faz-de-conta e unir sua solidão à solidão da mãe; solidões. É
quando os papéis se revezam. A imagem materna migra e a filha, num gesto abarcador (jamais desagregador) de proteção, sai em socorro da mãe – “acha que eu vou deixar você sozinha?”. Permuta de
papéis. Neste momento, oferecendo sua proteção, a filha torna-se mãe da própria mãe.
Histórias de solidariedade concorrendo para um só papel: o da figura materna. A matrifocalidade
não vem representada por uma só pessoa; constitui um papel a ser desempenhado por quem estiver
preparado a assumi-lo em determinada circunstância, por quem tiver braços frondosos a ofertar.
No poema Vozes Mulheres, Conceição Evaristo, por meio de uma falange de mulheres, revisa
e reescreve a história do ponto de vista contrário ao do afresco histórico reconhecido, numa demonstração de que, diferente da visão petrificada e zoomorficada em que foi plasmada a imagem dos
afrodescendentes na historiografia canônica, se foram submetidos a um sistema opressor, nem sempre
foram submissos a este, lutando com as armas de que dispunham: a palavra. E cabe à mulher negra a
incumbência de passar às gerações as experiências vivenciadas. Vejamos o poema:
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A voz da minha bisavó ecoou
Criança
Nos porões do navio.
Ecoou lamentos
De uma infância perdida
A voz da minha avó
Ecoou obediência
Aos brancos – donos de tudo.
A voz de minha mãe
Ecoou baixinho revolta
No fundo das cozinhas alheias
Roupagens sujas dos brancos
Pelo caminho empoeirado
Rumo à favela
A minha voz ainda
Eco versos perplexos
Com rima de sangue
E
Fome
A voz de minha filha
Recolhe todas as nossas vozes
Recolhe em si
As vozes mudas caladas
Engasgadas nas gargantas.

Relações Étnico-Raciais

A voz da minha filha
Reconhece em si
A fala e o ato
O ontem, o hoje e o agora
Na voz de minha filha
Se fará ouvir a ressonância
O eco da vida – liberdade (In: Cadernos Negros, 13).
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Mulheres que, mesmo acumulando subtrações históricas e socialmente segregadas – da senzala
à favela e sempre presentes nas “cozinhas alheias” – conseguem manter-se de pé, conscientes de sua
condição e exibindo, apesar das submissões impostas, determinação em seguir em frente; mulheres
que, como quem passa um bastão invisível através do tempo, passam, como um legado, experiências
de vida através de gerações: a bisavó ecoou para a avó que ecoou para a mãe que passou para o poeta
que explodiu na filha/fruto/futuro. Uma trama sorrateira a garantir uma continuação. Linhas invisíveis, invencíveis compondo uma trama de vozes a recuperar ponto por ponto o tempo triturado pela
linearidade histórica.
Solano Trindade, Nei Lopes, Geni Guimarães, Conceição Evaristo: quatro poetas, quatro vozes
que desafiam renomados escritores, desfazendo ciladas terminológicas e sempre pejorativas a que é
submetida a imagem dos afro-descendentes nos textos canônicos. Contrariando o discurso vigente, estes
quatro poetas passam ao largo das manipulações maniqueístas – ‘bicho fera’ ou animal domesticável.
Na escritura dos poetas negros, a inscrição de uma outra ordem de valores, em que a humanidade do
afrodescendente virá sempre representada.
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litEratura aFro-BrasilEira:
EXus proMoVEndo Encontros
EntrE áFricas E Brasis
José Endoença Martins(NEAB/UFPR) endoenca@yahoo.com.br1

ResUMo
Apresenta-se, neste artigo, uma visão da Literatura Afro-Brasileira que procura enfatizar as duas etnias visíveis no nome: africana e brasileira. A aproximação entre os dois
aspectos se realiza através de Exu, tomado aí como metáfora da mediação intercultural.
O deus simboliza as maneiras como escravo funde seus traços culturais africanos com
os elementos da cultura brasileira. Encontros entre os seres humanos se torna possível
porque cada africano e cada brasileiro tem um Exu dentro de si (GATES, 1988). Inicialmente representado em Mãe Susana, personagem do romance Úrsula, escrito por
Maria Firmino dos Reis em 1859, o encontro entre África e Brasil se repete nos séculos
seguintes em personagens de escritores afro-brasileiros. Em dois momentos, analisam-se
poemas, peças de teatro e romances para descortinar potenciais encontros. A análise dos
textos revela que, de um lado, as imagens que os autores apresentam da África incluem
a impossibilidade artística, o local da liberdade, a luta emancipadora, a força restauradora, e a ancestralidade; do outro, os escritos mostram o Brasil revelando encontro de
personagens com a dor física, a liberdade, o navio, a nova vida, o próprio destino, e a
revolta contra culturas colonizadoras.
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José Endoença Martins possui mestrado em Letras (UFSC), é professor universitário de literaturas de língua inglesa e literaturas
afrodescendentes. Atualmente leciona nos cursos de pós-graduação da FURB (Blumenau, SC) e no Mestrado de Teoria Literária da
UNIANDRADE (Curitiba, PR). Publica artigos em revistas acadêmicas de universidades e participa regularmente de congressos
nacionais e internacionais.

Relações Étnico-Raciais
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UMa VisÃo: encontRo inteRRacial
Professor(a), neste texto, você inicia uma pequena viagem pela literatura afro-brasileira. Didaticamente, apresenta estas partes: uma visão, um modelo, uma metáfora e uns textos. Primeiro, a visão,
ou o que se pode entender por literatura afro-brasileira. Trata-se de um conjunto de textos que apresenta um eu enunciador afro-brasileiro que se identifica com as marcas culturais da ancestralidade da
afro-brasilidade. Durante o percurso, você vai descobrir olhares diferentes lançados sobre este sujeito
detentor de afro-brasilidade. Por exemplo, um deles se concentra na identidade literária recebida do
personagem afro-brasileiro; outro, na sua identidade construída.
A identidade recebida é aquela que o escritor euro-brasileiro escreve. Pense, por exemplo, na
escrava Isaura, de Bernardo de Guimarães. O escritor afro-brasileiro é o criador da identidade construída. Considere, por exemplo, Clara dos Anjos, de Lima Barreto.
Sem desconsiderar a importância do olhar recebido e construído para a edificação simbólica do
sujeito afro-brasileiro, acrescento um terceiro: o olhar do encontro interracial. Nele, a literatura afrobrasileira se constitui no momento do encontro do africano com a cultura européia no solo brasileiro.
No nível da produção literária, o contato intercultural domina o escritor afro-brasileiro; no nível do
texto, as afro-brasilidades se revelam no personagem afro-brasileiro. Vou chamar de “Exu” este encontro da cultura africana, representada pelo escritor e pelo personagem negros, com a cultura européia,
simbolizada na maneira como o Brasil vivencia os valores do velho continente.
No caso do escritor afro-brasileiro, o encontro se materializa na maneira como ele utiliza a prosa
poética, o poema, o teatro e o romance europeus como gêneros textuais, relevantes para a dramatização da experiência do escravo e seus descendentes em solo brasileiro. No caso das personas e dos
personagens, o contato se concretiza na maneira como combinam a saudade da África com as dores
da escravidão e da diáspora – a casa fora de casa – afro-brasileira.

UM MoDelo: MÃe sUsana
Mãe Susana é a figura representativa do encontro entre África e Brasil na literatura afro-brasileira.
É a personagem escrava de Úrsula, romance de Maria Firmina dos Reis (2004), primeiro romance
afro-brasileiro. Escrito em 1859, o romance elabora, na experiência de Susana, o encontro das marcas
culturais africanas com as brasileiras. O foco do encontro é a liberdade. Nas palavras de Túlio, escravo
como Susana, o desejo de liberdade assim se manifesta: “troco escravidão por liberdade, por ampla
liberdade” (REIS, 2004, p. 114). Túlio coloca escravidão e liberdade no mesmo solo, o brasileiro. De
forma diferente, Susana deposita liberdade na África.
“E esse país de minhas afeições, e esse esposo querido, essa filha tão extremamente amada, ah
Túlio! Tudo me obrigaram os bárbaros a deixar! Oh! Tudo, tudo até a própria liberdade!” (REIS, 2004,
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p. 115), Susana exclama. A escravidão, ela aloja no Brasil: “eu sofri com resignação todos os tratos que
se dava a meus irmãos, e tão rigorosos como os que eles sentiam. E eu própria também sofri como eles,
e muitas vezes com a mais cruel injustiça” (REIS, 2004, p. 118), a escrava denuncia. Túlio e Susana não
se restringem aos aspectos africanos de suas experiências, mas colocam suas energias a favor do amor
do casal branco Tancredo e Úrsula. Deles recebem amizade sincera. A reciprocidade afetiva transborda
a alma de Túlio, que, “ávida de uma outra alma que a compreendesse, transbordava agora de felicidade
e de reconhecimento” (REIS, 2004, pp. 29). Em reconhecimento ao que Úrsula e a mãe Luisa, fazem
por ela, Susana reage: “eu as amo de todo coração, e lhes agradeço” (REIS, 2004, p. 119).

UMa MetÁFoRa: eXU inteRcUltURal
A experiência de Susana junta a reminiscência da liberdade na África com a experiência da escravidão no Brasil. Relaciona sua família africana à família que constrói no Brasil. Nelas, o amor. Esta
dupla visão de mundo a torna um exemplo bem definido do encontro exu de culturas diferentes. O
que é um encontro Exu de culturas?

A viagem – da África ao Brasil e a volta do país ao continente africano – pelo oceano que Gilroy
(2001) chama de Atlântico Negro, possibilita o encontro diaspórico, no qual o negro se transforma
em algo mais amplo que africano e que brasileiro. Os recipientes nacionais transbordam para além
dos territórios e nacionalidades. A experiência diaspórica permite, ao mesmo tempo, a preservação, a
expansão e o desenvolvimento das culturas originais (REIS, 2006, p. 331) – brasileira e africana – na
experiência dos personagens do escritor afro-brasileiro. A viagem da África ao Brasil e o retorno – reais,
imaginados – permite trocas culturais interessantes, envolvendo histórias, táticas e práticas inovadoras
(CLIFFORD, 1997, p. 2). Os ganhos e perdas patrocinados pelos encontros exus de culturas são vistos
como um tipo de crioulização em que raízes culturais originais nunca se isolam, mas caminham para
a comunhão com outras raízes culturais originais (GLISSANT, 2005, p. 25). Toda essa aproximação
entre a experiência africana e européia que a afro-brasilidade enseja não é algo desprovido de auto-

Relações Étnico-Raciais

Para responder a esta pergunta é preciso, primeiro, explicar a importância intercultural de Exu.
Na experiência religiosa, ele representa o deus afro-brasileiro que interpreta a vontade dos deuses junto
aos homens e leva os desejos humanos aos deuses. Ao participar dos mundos divino e humano Exu
se transforma no mediador que possibilita o encontro de dois elementos diferentes capazes de gerar
um terceiro. É metáfora do encontro do escravo africano como o homem livre do Brasil. O encontro
é proveitoso porque o escravo conserva aspectos culturais significativos e os funde com os traços da
cultura que o recebe, significativos para ele. Por isso, pode-se afirmar que encontro da cultura que o
escravo africano traz para o Brasil com a cultura que o europeu desenvolve no país vai gerar a cultura
afro-brasileira. Cada deus, cultura, pessoa, europeu ou africano tem seu Exu. Por isso, dirigidos pelo
deus, todos podem estabelecer diálogos capazes de desenvolver um terceiro elemento (GATES, 1998).
Assim, o exu africano e o exu europeu, juntos, criam o exu afro-brasileiro.
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questionamentos da parte do afro-brasileiro. Ao contrário, implica dúvidas, medos e hesitações, como
a posição da mulher, hibridizada em duas culturas, sugere quando indaga a si mesma:
Será que vou saber conviver comigo mesma? Com meu olho azul sem furá-lo, quando for negra? Com meu
olho negro sem desprezá-lo quando for branca? Com os dois, quando as duas cores me cobrirem? Será que
vou conseguir? Será que vou conseguir aceitar outras pessoas em iguais, ambíguas e múltiplas situações?
(MARTINS, 2003, p. 124).

teXtos: eXUiZanDo ÁFRicas
Será que o personagem afro-brasileiro nos textos poéticos, ficcionais e teatrais dotados de afrobrasilidade têm sucesso em sua busca da África e do Brasil que residem nele? Será? A resposta a esta
pergunta é o que se pretende analisar aqui. Deseja-se ver como escritores afro-brasileiros não têm
como se afastar da herança africana, real ou imaginada, concreta ou ficcionalizada. A exemplo de Reis
(2004), que elabora a viagem de Susana entre África e Brasil, através do Atlântico Negro ficcionalizado
que une os dois territórios culturais negros, outros escritores reinventam suas áfricas e seus brasis e os
fazem encontrar-se em seus personagens. Em alguns, a ênfase se desloca para denúncia da visão negativa que a oficialidade faz recair sobre o continente. Um exemplo do peso doloroso da África sobre
a vida artística vem do poeta simbolista catarinense Cruz e Sousa (1995). Na excelente prosa-poética
Emparedado, o poeta articula um pensamento instigante. Afirma que sua herança africana impede
que alcance visibilidades no mundo artístico brasileiro porque seus detratores se negam a associar sua
excelência literária a sua africanidade.
A herança africana aparece como impossibilidade artística. A denuncia é clara:
Artista! pode lá isso ser se tu és de África, tórrida e bárbara, devorada insacialvelmente pelo deserto,
tumultuada de matas bravia, arrastada sangrando no lodo das Civilizações despóticas, torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da Angústia! A África arrebatada nos ciclones torvelinhantes das
Impiedades supremas, das Blasfêmias absolutas. Gemendo, rugindo, bramando no caos feroz, hórrido,
das profundas selvas brutas, a sua formidável Dilaceração humana! (CRUZ E SOUSA, 1995, p. 672).

Como o simbolista de Desterro, outros poetas também se voltam para a África. Em suas lembranças poéticas, liberdade e africanidade se irmanam antes do cativeiro. É por isso que Eduardo Oliveira
se sente “filho amantíssimo da liberdade (...) dos tórridos desertos africanos” (Cadernos Negros 3,
1980). E Maria Firmina Reis, em poema, faz referência à liberdade em versos como “brumas as noites
na africana plaga” (REIS, 1976 p. 40). Já Domício Proença Filho (1984) associa a liberdade à luta dos
povos africanos, enumerando-os:
Porque bantus.
Zulus
Congos
Angolanos
Minas
Cafres
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Antigos
Agomés
Nagôs
(PROENÇA, 1984, p. 10).

Como Proença, Estevão Maya-Maya (1980) redimensiona a África heróica e canta os feitos gloriosos de Lumumba, no lutador “andando no escuro/pra África libertá” (MAYA-MAYA, 1980, p. 35).
Ou como Eduardo de Oliveira (1965) que, igual a muitos, pode dizer que “eu sou um pedaço d’África/
jogado no chão do mundo” (OLIVEIRA, 1965, p. 66).
Na ficção, Henrique Cunha Junior (2004) repete em José Martins, personagem de seu Tear Africano, a experiência de Susana. Como a escrava em Úrsula, José Martins pensa na África como uma
força restauradora. “Cada vez que percorre essa paisagem, o jovem de sessenta e poucos anos cria vida
nova, viaja nas lembranças e se enche de emoção como um vitorioso da história” (CUNHA, 2004,
p. 98), explica o narrador. A vitória pessoal toma vulto na trajetória profissional, de vendedor de jornal
a Senador. A coroação da vida, vivida no Brasil, se dá na volta à África e na compreensão que alcança
do continente africano. Lá encontra os “mil fascínios de uma epopéia humana sobre diferentes torrões
de terra” e descobre “um reino de fantasia e de realidade, de inventiva realidade fantástica produzida
pela palavra da boca negra” (CUNHA, 2004, p. 98). São histórias contadas e visões obtidas da terra de
onde seus antepassados – como Susana – tinham vindo.

teXtos: eXUiZanDo BRasis
Diferentes daqueles que retratam a ancestralidade africana, muitos escritores afro-brasileiros
preferem se concentrar na experiência brasileira dos seus personagens negros. Na prosa poética Dor
Negra, Cruz e Sousa (1995) revela a imensidade da dor que se apodera do afro-brasileiro. Não se trata
aqui de sofrer a impossibilidade de alcançar a excelência artística desejada fora do alcance do emparedado. Trata-se, isto sim, de ampliar esta impossibilidade a toda uma raça para dar-lhe o tamanho do
sol, da lua e da morte. Trata-se de dor que transforma o corpo afro-brasileiro num calvário de sangue
em cálice sinistro. Em suma, uma dor que,

Em outros poetas, o sonho afro-brasileiro, abortado pela dor presente nas palavras do simbolista
catarinense, ganha as mais variadas expressões poéticas. Este sonho de liberdade encontra em Solano
Trindade (1961) os versos fortes “do grito de uma raça/em plena luta pela liberdade” (TRINDADE,
1961, p. 29). Simbolizada em Zumbi, a experiência da liberdade alcançada em Oliveira Silveira (1981)
alonga o espaço do Quilombo ao território brasileiro onde o afro-brasileiro se constrói “lutando/e
resistindo/se libertando” (SILVEIRA, 1981, p. 14). Semog (1983) define bem esta busca da liberdade,

Relações Étnico-Raciais

É a Miséria humana, acorrentando-te a grilhões e metendo-te ferros em brasa pelo ventre, esmagando-te
com o duro coturno egoístico das Civilizações, em nome, no nome falso e mascarado de uma ridícula
e rota liberdade, e metendo ferros em brasa pela boca e metendo-te ferros em brasa pelos olhos e dançando e saltando macabramente sobre o lodo ardiloso dos cemitérios do teu Sonho (CRUZ E SOUSA,
1995, p. 563).
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como “ZUMBI, zumbido que vem de” (SEMOG, 1983, p. 107). Com Miriam Alves (1985), a insistência na liberdade se afina com a lembrança de sofrimentos passados, repetindo a travessia da passagem
entre África e Brasil, onde “minh’alma penou no porão/d’algum navio” (ALVES, 1985, p. 44). A raiz
africana é herança que não se abandona, como sugere Marise Tietra (1982), porque “adormeci debaixo
de teu tronco/negra raiz/e/ sonhei sonhos” (TIETRA, 1982, p. 16). Este adormecer na raiz evidencia
o mote de Glissant (2005) da raiz indo ao encontro de outra raiz.
Na ficção, é o caso de Conceição Evaristo (2003) e sua personagem Ponciá Vicêncio. No romance, a escravidão que liga o escravo ao passado na África ao presente no Brasil, ocupa pano de fundo.
O que a autora enfatiza são as conseqüências trágicas da experiência na vida de Ponciá Vicêncio. Um
desses elementos é o próprio nome – Ponciá Vicêncio – herança da escravidão que passa ao avô e
chega a ela. Como não gosta do nome, inventa outros para si. Na busca de um nome, de uma identidade, sente-se um X, uma negra sem nome. “Ela, inominada, tremendo de medo, temia a brincadeira,
mas insistia. A cabeça rodava no vazio, ela vazia se sentia sem nome. Sentia-se ninguém. Tinha, então,
vontade de choros e riso” (EVARISTO, 2003, p. 16). Na vida adulta, à necessidade de se renominar
se junta a exigência de criar vida própria e vida artística. A vida verdadeira se desenrola entre a fuga
da roça, a busca da cidade e a volta ao local de nascimento. Nessas andanças, os problemas se atêm à
necessidade de constituir-se mulher, negra, humana. O dom artístico herda da mãe: criar bonecos de
barro e espalhá-los pela região. A mãe recorda a qualidade da arte da filha. “Tinha a impressão de que
a filha não trabalhava sozinha, algum dom misterioso guiava as mãos da menina” (EVARISTO, 2003,
p. 85). Talvez o avô cuja imagem ela cria, em barro, sem nunca tê-lo visto, através da memória do que
ouve na família a respeito daquele homem sofrido.
Na peça Sortilégio II: Mistério Negro de Zumbi Redivivo, Abdias Nascimento (1979) redimensiona a imagem do afro-brasileiro na experiência mística de Emanuel, o personagem central. Dividido
entre o mundo negro – a cor e o amor à negra Efigênia – e o branco – a advocacia e o casamento
com a branca Margarida – Emanuel é levado a aceitar sua condição de Afro-brasileiro. Aceitar a afrobrasilidade significa aceitar seu destino, do qual não se pode fugir. Esta imposição do destino inevitável
aparece nas palavras das Filhas de Santo para quem “o destino está na cor. Ninguém foge impune do
seu destino” (NASCIMENTO, 1979, p. 51). Porém, nesta busca da mudança – a volta à brasilidade
– Emanuel não está sozinho. Conta com ajuda dupla: de Exu porque “Exu só tem amor no coração.
Exu só faz o bem” (NASCIMENTO, 1979, p. 53); das Filhas de Santo que decidem apagar dos olhos
dele “imagem branca de Margarida” e enchê-lo com “inesperadas vozes que pescarei no fundo do seu
poço de recordações” (NASCIMENTO, 1979, p. 54). O resultado é a transformação total de Emanuel,
durante a qual ele enxerga a destruição da “hipocrisia do mundo branco (...) que nunca mais há de me
oprimir” (NASCIMENTO, 1979, p. 122).
Como Emanuel, Bertilia também precisa de ajuda para reavaliar sua afro-brasilidade, na minha
peça O Olho da Cor (2003). O auxílio não vem dos deuses, mas desenvolve uma fórmula familiar,
através da irmã Benedita. Para Benedita a manutenção de uma experiência difícil, porém estimulante,
pode livrar a irmã Bertilia da assimilação dos valores culturais brancos que a seduzem: os olhos azuis
e as bonecas. Benedita faz referência à vida humilde da família – o café misturado com farinha e o pão
besuntado com banha e açúcar – para oferecer algo realmente familiar em que a irmã possa se apoiar.
120

relações étnico e raciais.indb 120

2/3/2009 13:07:19

A isso se soma o desejo de destruir as louras bonecas de porcelanas como exemplo da branquidade
ameaçadora. E a triste constatação de que Bertília odeia ser negra. Some-se a esses aspectos também
a maneira como Bertília sente o peso de carregar essa cor “que pesa e dói, afasta e negra. É a cor da
ausência e da negação” (MARTINS, 2003, p. 39). Diferente de Bertilia, Benedita vê na experiência
negra “a esperança e a busca constante” (MARTINS, 2003, p. 39). A futura saúde cultural de Bertilia
é apresentada, mais tarde, na sua identificação com a menina negra Pecola Breedlove, personagem da
de Toni Morrison.

conclUsÃo
Estes pedaços da África que, nas obras dos autores afro-brasileiros, vão se compondo com
pedaços do Brasil, se articulam por meio de matizes variados: ora de imitação dos modelos europeus
ora de originalidade. Além de presentes nos textos discutidos podem ser encontrados em obras de
outros autores, contemporâneos ou não, como Luiz Gama, Lima Barreto, Jorge de Lima ou mesmo
Machado de Assis.
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inForMaçõEs coMplEMEntarEs
aos artiGos litErários
Para facilitar a leitura e a compreensão dos artigos O Negro como objeto e sujeito de uma
escritura, da professora Gizêlda Melo Nascimento e Literatura Afro-brasileira: exus promovendo
encontros entre áfricas e brasis, do professor José Endoença Martins, a Equipe de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana organizou algumas resumidas notas biográficas e bibliográficas. São referências
rápidas que não impedem uma consulta mais aprofundada e uma leitura integral desses.
1.

Maria Firmina dos reis (1825–1917)

Nascida em São Luís, Maranhão. Miscigenada e bastarda, viveu e escreveu em condições opostas às que
sonhava Virginia Woolf. Enfrentou todas as barreiras do preconceito e publicou, em 1859, o romance “Úrsula”,
considerado nosso primeiro romance abolicionista e um dos primeiros escritos por mulher brasileira. Em 1887,
Firmina escreveu também um conto sobre o mesmo tema, “A Escrava”. Foi professora de primeiras letras,
colaboradora de jornais literários e fundadora de uma escola gratuita e mista, para meninos e meninas, que
causou escândalo no povoado de Maçaricó, em 1880, e teve que ser fechada. Morreu aos 92 anos de idade.

Relações Étnico-Raciais

“Ao publicar Úrsula, Maria Firmina dos Reis desconstrói igualmente uma história literária etnocêntrica e masculina até mesmo em suas ramificações afrodescendentes. Úrsula não é apenas o primeiro
romance abolicionista da literatura brasileira, fato que, inclusive, nem todos os historiadores admitem.
É também o primeiro romance da literatura afro-brasileira, entendida esta como produção de autoria
afrodescendente, que tematiza o assunto negro a partir de uma perspectiva interna e comprometida
politicamente em recuperar e narrar a condição do ser negro em nosso país. Acresça-se a isto o gesto
(civilizatório) representado pela inscrição em língua portuguesa dos elementos da memória ancestral e
das tradições africanas. Texto fundador, Úrsula polemiza com a tese segundo a qual nos falta um ‘romance negro’, pois apesar de centrado nas vicissitudes da heroína branca, pela primeira vez em nossa
literatura, tem-se uma narrativa da escravidão conduzida por um ponto de vista interno e por uma
perspectiva afrodescendente” (Eduardo de Assis Duarte).
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2.

luís Gonzaga pinto da Gama (1830–1882)

Foi um advogado, jornalista e escritor brasileiro. Filho de um fidalgo português e de Luísa Maheu
(ou Luísa Mahin), africana escravizada liberta da nação Nagô. Em 1840, foi vendido ilegalmente por seu
próprio pai como escravo e transportado até a cidade do Rio de Janeiro, ficando com o comerciante Vieira,
que o vendeu para o alferes Antônio Pereira Cardoso, em cuja fazenda foi trabalhar. Ali, em 1847, aos dezessete anos, aprendeu a ler com o hóspede e estudante Antônio Rodrigues de Araújo. Conscientizando-se
da ilegalidade de sua condição, evadiu-se para a cidade de São Paulo em 1848, inscrevendo-se nas milícias,
da qual deu baixa em 1854 na patente de cabo graduado. Nessa mesma cidade, por volta de 1850, casou-se
e freqüentou, como ouvinte, o curso de Direito na Faculdade do Largo de São Francisco, que não chegou
a completar. Em 1856 retornou à Força Pública, como funcionário da Secretaria da Repartição.
Na década de 1860 tornou-se jornalista de renome, ligado aos círculos do Partido Liberal. Entre
1864 e 1875 colaborou com diversos periódicos. Fundou, em 1869, o jornal Radical Paulistano, com
Rui Barbosa. Participou da criação do Club Radical e, mais tarde, a do Partido Republicano Paulista
(1873), ao qual se manteve ligado até a sua morte, em 1882. Por volta de 1880, foi líder da Mocidade
Abolicionista e Republicana.
Advogado provisionado, passou a ganhar a vida como rábula, a partir de sua demissão do emprego
de amanuense por motivos políticos, ligados à veemência da sua atuação jurídica a favor da libertação
dos escravos. Com o apoio (inclusive financeiro) da Loja Maçônica abolicionista à qual pertencia desde
então despenderia a maior parte de suas energias em levar aos tribunais causas cíveis de liberdade.
Sua liderança abolicionista criou em torno de si o movimento abolicionista paulista. Gama, sozinho, foi o responsável pela libertação de mais de mil cativos – um feito notável – considerando-se
que agia exclusivamente com o uso da lei. A sua morte, vítima de diabetes, comoveu a cidade de São
Paulo, e o féretro foi o mais concorrido até então naquela terra.
3.

Joaquim Maria Machado de assis (1839–1908)

Foi um escritor brasileiro, considerado um dos mais importantes nomes da literatura desse país
e identificado, pelo crítico Harold Bloom, como o maior escritor negro de todos os tempos. De sua
vasta obra, que inclui ainda poesias, peças de teatro e crítica literária, destacam-se o romance e o conto.
É considerado um dos criadores da crônica no país, além de ser importante tradutor. Foi também um
dos fundadores da Academia Brasileira de Letras.
4.

João da cruz e sousa (1861–1898)

Nasceu em Desterro, atual Florianópolis. Filho de escravizados alforriados pelo Marechal Guilherme Xavier de Sousa, seria acolhido pelo Marechal e sua esposa como o filho que não tinham. Foi
educado na melhor escola secundária da região, mas com a morte dos protetores foi obrigado a largar
os estudos e trabalhar. Sofre uma série de perseguições raciais, culminando com a proibição de assumir
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o cargo de promotor público em Laguna, por ser negro. Em 1890 vai para o Rio de Janeiro, onde entra
em contato com a poesia simbolista francesa e seus admiradores cariocas. Colabora em alguns jornais e,
mesmo já bastante conhecido após a publicação de Missal e Broquéis (1893), só consegue arrumar um
emprego miserável na Estrada de Ferro Central. Casa-se com Gavita, também negra, com quem tem
quatro filhos, dois dos quais vêm a falecer. Sua mulher enlouquece e passa vários períodos em hospitais
psiquiátricos. Vítima da tuberculose, da pobreza e, principalmente, do racismo e da incompreensão vai
para a cidade mineira de Sítio se tratar, e ali morre aos 36 anos de idade.
“Compondo a prosa poética do Emparedado, que fecha o livro das Evocações, foi possível a Cruz
e Sousa lançar o seu protesto contra os argumentos da ideologia dominante no discurso antropológico.
Trata-se de um fenômeno notável de resistência cultural pelo qual o drama de uma existência, que é
sobretudo subjetivo e público ao mesmo tempo, sobe ao nível da consciência inconformada e se faz
discurso, entrando, assim, de pleno direito, na história objetiva da cultura” (Domício Proença).
5.

afonso Henriques de lima Barreto (1881–1922)

Considerado um dos mais importantes escritores brasileiros do começo do século XX. Lima Barreto é um escritor nitidamente brasileiro e podemos dizer, mais especificamente, carioca. Seus romances
são tipicamente urbanos e os personagens possuem as características do povo carioca. Foi um brilhante
criador de tipos humanos, dentre os quais se destaca “Policarpo Quaresma”, tipo do funcionário público.
O livro “Triste fim de Policarpo Quaresma” é considerado, por muitos, sua obra-prima.
Jorge Mateus de lima (1893–1953)

Poeta, romancista, pintor e tradutor. Transfere-se para Salvador, em 1909, e ingressa na Faculdade de Medicina. No terceiro ano do curso, vai morar no Rio de Janeiro e se forma em 1914, ano em
que publica seu primeiro livro “XIV Alexandrinos”. Volta para Maceió em 1915 e até 1931 dedica-se
igualmente à medicina, atendendo em consultório próprio e à literatura – nesse período publica quase
dez livros, sendo cinco de poesia – além de envolver-se com a política local, exercendo o cargo de
deputado estadual de 1918 a 1922. A Revolução de 1930 dá início a um período de insegurança e
perseguição política que o leva a radicar-se definitivamente no Rio de Janeiro, onde tem os primeiros
contatos com escritores e artistas. Seu consultório médico torna-se também ateliê de pintura e ponto
de encontro de intelectuais. Entre 1937 e 1945 sua candidatura à Academia Brasileira de Letras – ABL
é recusada quatro vezes. Em 1939 inicia-se nas artes plásticas e participa de algumas exposições. Publica
seu livro mais importante, o épico “Invenção de Orfeu”, em 1952. No ano seguinte, meses antes de
morrer, grava poemas para o Arquivo da Palavra Falada da Biblioteca do Congresso de Washington,
nos Estados Unidos. Sua obra, de inspiração e influência católicas, apresenta também contatos com o
imaginário surrealista.

Relações Étnico-Raciais

6.

125

relações étnico e raciais.indb 125

2/3/2009 13:07:22

7.

Francisco solano trindade (1908–1974)

Era poeta, pintor, teatrólogo, ator e folclorista. Nasceu no dia 24 de julho, no Recife, capital de
Pernambuco. De todos os escritores negros, ligados à coletividade negra brasileira, foi o que deixou
presença mais forte e o primeiro a escrever, com especificidade, para negros, naquele tempo. A partir
de 1930 começa a compor poemas afro-brasileiros e, já integrado nesta corrente, participa em 1934 do
I e II Congresso Afro-Brasileiro, no Recife e Salvador. Em 1936 fundou a Frente Negra Pernambucana
e o Centro de Cultura Afro-brasileiro, que tinha o objetivo de divulgar os intelectuais e artistas negros.
Em 1940 transfere-se para Belo Horizonte. Depois no Rio Grande do Sul fundou em Pelotas, com
um grupo de atores, o “Grupo de Arte Popular”. Em 1944, no Rio de Janeiro, edita o livro “Poemas
de uma vida simples”, onde se encontra o seu declamadíssimo “Trem sujo da Leopoldina”. Em 1945
funda o Comitê Democrático Afro-brasileiro, com Raimundo Souza Dantas, Aladir Custódio e Corsino de Brito. Mudou-se para Duque de Caxias e fundou, com o sociólogo Edson Carneiro, o Teatro
Popular Brasileiro. Na década de cinqüenta monta a peça “Orfeu da Conceição”, de Vinicius de Morais.
Realizou o documentário “Brasil Dança” e atuou como ator em vários filmes. Em 1954 está em São
Paulo, criando na cidade de Embu, um pólo de cultura e tradições afro-americanas. Em 1955 viaja para
a Europa, com o TPB, onde dá espetáculos de canto e dança. Em 1958 edita “Seis tempos de poesia”;
em 1961, “Cantares ao meu povo” (com uma reunião de poemas anteriores).
A partir de 1969, sendo minado por uma doença grave, veio a falecer em 1974 numa clínica no
Rio de Janeiro, praticamente esquecido.
8.

abdias do nascimento (1914–

)

Abdias nasceu no interior de São Paulo, na cidade de Franca, em 14 de março de 1914. Filho
de uma doceira e de um sapateiro, desde cedo aprendeu a lutar por seus ideais e objetivos. É autor de
vários livros: “Sortilégio”, “Dramas Para Negros e Prólogo Para Brancos”, “O Negro Revoltado”, entre
outros. Professor Benemérito da Universidade do Estado de Nova York e doutor “Honoris Causa” pelo
Estado do Rio de Janeiro. Sem dúvida é um militante fundamental no combate à discriminação racial
no Brasil. Sua história confunde-se com as conquistas sociais dos negros nos últimos 60 anos, em São
Paulo. Foi protagonista de vários fatos históricos: um dos fundadores da Frente Negra Brasileira em
1931; criou o Teatro Experimental do Negro (TEN) em 1944. Após a volta do exílio (1968-1978) cria o
Movimento Negro Unificado (1978) e insere-se na vida política: Secretário de Defesa da Promoção das
Populações Afro-Brasileiras do Rio de Janeiro; Deputado Federal pelo mesmo estado de 1983 a 1987
e Senador da República de 1997 a 1999. Mais tarde assumiu o cargo de primeiro titular da Secretaria
Estadual de Cidadania e Direitos Humanos (1999-2000). Em 2006 recebeu o título de Doutor Honoris
Causa da Universidade de Brasília.
9.

Eduardo de oliveira (1926–

)

Nascido em São Paulo, é atualmente professor, conferencista e político. Estreou na poesia com
forma e estilo neo-simbolista, mas logo se colocou ao lado dos ideais e das aspirações da Negritude.
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Com a publicação do volume “Banzo” em 1965 começou a traduzir poeticamente a trajetória dramática do negro brasileiro na luta pela ascensão social, sem qualquer oportunidade competitiva. Em 1967
publica outro volume intitulado “Gestas Líricas da Negritude” e em 1970, “Evangelho da Solidão”. A
poesia de Eduardo de Oliveira se aproxima dos ensaios ideológicos de reivindicação da igualdade dos
povos e da reafirmação de uma solidariedade com os povos da África. Há denúncia, mas não revolta.
No entanto, é marcada pela dualidade que caracteriza o homem negro em uma sociedade que lhe impõe
seus padrões, sua cultura e até a forma de ver-se a si próprio.
10.

domício proença Filho (1936– )

Nascido no Rio de Janeiro. Romancista, poeta, ensaísta, crítico literário, antologista, professor
universitário, filólogo, pesquisador, conferencista e promotor cultural, Domício marca sua presença nas
áreas da criação artística que se relacionem com a escrita e com a língua portuguesa. Citado, comentado
e anotado por todo caderno e revista literária, sua inquietação o leva a percorrer com rara consistência
os campos afins à atividade de escritor, sempre alcançando êxito em seus projetos literários. Em seus
trabalhos, mais especificamente ligados à escrita, isto é, como ensaísta, crítico, ficcionista e poeta, seu
tema primordial é a linguagem em si mesma, em suas articulações enunciativas e em seus desdobramentos históricos sobretudo poéticos. Publicou várias obras: Estilos de Época na Literatura (1978); O
Cerco Agreste (1979); O Livro do Seminário (1982); Dionísio Esfacelado: (Quilombo dos Palmares)
(1984); Oratório dos Inconfidentes (1989); Breves Estórias de Vera Cruz das Almas (1991); Estória da
Mitologia — O Cotidiano dos Deuses (1995); Capitu — Memórias Póstumas (1998); A Linguagem
Literária (1999); Pós-Modernismo e Literatura (1999); Eu, Zeus (2000); Nós, as Deusas do Olimpo
(2000); Os Deuses Menos o Pai (2000).
Em Dionísio Esfacelado “o que assegura a ligação dos fragmentos que compõem essa suíte lírica
— na qual negritude ascende ao plano conflitivo da história — é o permanente retorno de Palmares,
como objeto de experiência individual e social, repensada e retomada pela memória (…). Quilombos
e quilombas ingressam na vertente comemorativa do pensamento que recorda, da recordação que
colige e recompõe as partes dispersas de uma origem remanente. Mas não será preciso dizer sobre a
originalidade poética dessa obra” (Benedito Nunes, O Estado de S. Paulo).
oswaldo de camargo (1936– )

Poeta paulista. Nasceu em Bragança Paulista, filho de apanhadores de café. Na adolescência foi
seminarista. Também músico, jornalista e romancista. Autor de extensa obra, entre poesia, prosa de
ficção, antologias, artigos. Alguns títulos: Um Homem Tenta Ser Anjo, 1959; 15 Poemas Negros, 1961;
O Carro do Xito, 1964.
12.

oliveira silveira (1941– )

O homem que inventou o 20 de Novembro. Poeta gaúcho, nasceu em Touro Passo (RS). Publicou,
entre outros, “Germinou”, (1968); “Banzo, Saudade Negra”, (1970); “Décima do Negro Peão” ,(1974);
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“Pelo Escuro”, (1977); “Roteiro dos Tantãs”, (1981); “Anotações à Margem”, (1994). Todos livros de
poesia. Tradutor de Aimè Cèsaire e Langston Hughes. Seus poemas também já foram traduzidos, entre
outras línguas, para o inglês e o alemão.
Em sua obra acentua a busca da identidade do negro através da enumeração de suas manifestações
culturais, da contribuição de seu trabalho para o desenvolvimento do país, misturando ao vocabulário
afro-brasileiro as expressões regionais gaúchas numa simbiose do negro à região. Seus poemas se distinguem por propiciar um panorama da vida e dos problemas dos negros em uma região do país considerada arianizada em virtude da imigração alemã, portanto, carregada de preconceitos e estereótipos.
13.

Estevão Maya-Maya (1943–

)

Maranhense, nascido em Pano Grosso -Viana. Maestro, cantor e compositor trabalha na área
musical há 35 anos, além de desenvolver atividades como ator, dramaturgo e escritor. Sua voz é de
baixo profundo, bastante rara, com extensão de três oitavas. Participa de recitais e concertos ao lado de
orquestras e instrumentistas reconhecidos internacionalmente. Em 1998 apresentou-se no teatro Colón
de Buenos Aires. Ao longo de sua carreira combinou repertórios eruditos e populares, estendendo essa
mistura ao seu trabalho como regente de corais. Publicou, junto com Vilmar Alves Ribeiro, “Cantiga
Pra Gente de Casa, Chegada em Cima da Hora”.
14.

conceição Evaristo (1946 – )

Nasceu numa favela situada no alto da Avenida Afonso Pena, zona sul de Belo Horizonte. Filha de
uma severa lavadeira que contava e escrevia histórias em cadernos grafados a lápis, guardados cuidadosamente
até hoje pela filha. Completou sua formação básica em escolas públicas da capital mineira, mas só terminou
o antigo Curso Normal aos 25 anos. Logo depois, a jovem se transfere para o Rio de Janeiro, vence concurso público para o magistério e conquista uma vaga no curso de Letras na Universidade Federal. Nos anos
1980, a autora toma conhecimento das atividades do Grupo Quilombhoje e da publicação, em São Paulo,
da série Cadernos Negros. Esse é um momento de efervescência dos movimentos pela igualdade racial,
com mobilizações nas principais capitais brasileiras. É também tempo de descoberta da escrita literária como
trabalho de processamento e depuração. Continuou estudando, fez mestrado e prepara-se para defender a
tese de doutorado. Com textos publicados nos Estados Unidos, Inglaterra e Alemanha, Conceição Evaristo
finalmente conseguiu deixar de ser inédita no Brasil, com o romance “Ponciá Vicêncio”.
A história de Ponciá Vicêncio, contada no romance, descreve os caminhos, as andanças, as marcas,
os sonhos e os desencantos da protagonista. A autora traça a trajetória da personagem da infância à
idade adulta, analisando seus afetos e desafetos e seu envolvimento com a família e os amigos. Discute
a questão da identidade de Ponciá, centrada na herança identitária do avô e estabelece um diálogo entre
o passado e o presente, entre a lembrança e a vivência, entre o real e o imaginado.
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15.

Éle semog (1952 –

)

Pseudônimo do poeta Luís Carlos Amaral Gomes, nascido em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, em
07 de dezembro. Éle Semog é um dos mais renomados poetas negros do Brasil. Seus poemas estão em
livros, como “O arco-íris negro” (1979), “Atabaques” (1984) em parceria com José Carlos Limeira e “A cor
da demanda” (1997). Colaborou em antologias como “A razão da chama” (1986) e escreve em periódicos
como o Cadernos Negros. Éle Semog é um dos poetas desmistificadores da história oficial do Brasil.
Nos anos setenta, o maior problema para a poesia negra era a aceitação pelo próprio negro, o
qual desconhecia a possibilidade de se fazer poesia por um outro ângulo. É o que se pode chamar de
“fase heróica” da poesia negra. A esquerda brasileira não havia assumido como programação política
a questão do negro e sim a derrubada da ditadura. Isto enfraquecia o debate sobre a questão do negro,
mas não esmorecia poetas como Éle Semog que em “Atabaques” vai resgatar historicamente a identidade e a dignidade da raça negra.
16.

Henrique cunha Júnior (1952 – )

Nasceu no Bexiga, São Paulo, e passou sua infância no tradicional bairro do Ipiranga. Formou-se
em Engenharia Elétrica pela USP (São Carlos) e em Sociologia pela Unesp (Araraquara). É mestre em
História (Nancy, França). Fez doutorado em Engenharia na França e livre-docência na USP. Dirigiu
Grupos de Teatro amador no movimento negro da década de 1970 e foi membro do Grupo “Congada”
de São Carlos. Participou da fundação da Associação Brasileira de Pesquisadores Negros, tendo sido
seu primeiro presidente. É professor titular na Universidade Federal do Ceará.
Em sua obra “O Tear Africano” reúne contos escritos durante um período de dez anos de militância. Nos contos, busca retratar uma visão da sociedade brasileira nas suas contradições étnicas.
Quilombos e quilombolas figuram não só como símbolos de luta e vitória, mas também como portadores da sabedoria e dignos contribuidores para o saber da humanidade. Seu tear cada dia tece o pano
e tece a trama da vida: africanidades e afrodescendentes que constituem um dos eixos fundamentais
da construção do Brasil.
Marise tietra

Marise escreve poesia com plena consciência da condição estética e simbólica da linguagem literária. Seus poemas exploram a relação som-significado, mas não incorrem no esvaziamento da mensagem,
isto é, não renunciam a comunicar alguma coisa. Suas composições trazem experimentações lexicais
(neologia) ao nível silábico e ortográfico. A melopéia é um estrato privilegiado na linguagem poética de
Marise. Os sons e ritmos são ágeis, é buscado por meio de aliterações. Ela assume, em seus trabalhos,
a artificialidade da linguagem poética mas a coloca sutilmente, também, a serviço da conscientização
do povo negro. Feminina, minimalista, sua escrita recriada não se esquece da pele negra.
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18.

Miriam alves

A escritora é paulista, assistente social, tem seus poemas publicados nos “Cadernos Negros”.
Além de professora é integrante do Quilombhoje Literatura. Em novembro de 1995 esteve em Viena/
Áustria, onde apresentou o trabalho Resgate – texto poético performático. Esteve na “1996 International Conference of Caribbean Women Writers and Scholars” e, em março de 1997, participou do
“Latin American Speaker Simposium”, em Nova York, onde apresentou um trabalho cujo título é “A
invisibilidade da literatura Afro-feminina: de Carolina de Jesus a nós”. A autora tem publicação em
várias antologias nacionais e internacionais, além de participar de debates e palestras cujo tema esteja
vinculado às questões da afro-descendência, seja no campo literário ou social. Mirian Alves segue o veio
de uma poética de afirmação de identidade. Nesta circunstância, tanto nos poemas como nos contos,
os elementos relacionados à escravidão, à liberdade e à condição dos afrodescendentes numa sociedade
segregadora, gritam em forma de poesia. Alguns de seus poemas abordam o tema da religiosidade de
matriz africana e tratam também de outros temas como amor, injustiça e desigualdade, entre outros,
mas com uma inscrição poética muito particular. Seu nome é citado em livros de ensaios literários,
artigos de jornais e revistas e teses acadêmicas, sendo que nestes vinte anos de militância e carreira
literária soma-se material escrito considerável a seu respeito.
19.

toni Morrison (1931–

)

Pseudônimo da escritora norte-americana Chloe Anthony Wofford, Prêmio Nobel de Literatura
de 1993, que retrata em sua obra o ponto de vista e as experiências cotidianas das mulheres negras.
Nasceu em Lorain, Ohio (EUA). Filha de uma família pobre, passa privações nos primeiros anos de vida,
em virtude da Grande Depressão. Estuda teatro na Universidade de Howard e letras na Universidade
de Cornell, em Nova York. Depois de formada, faz carreira universitária como professora de inglês.
Ganha a vida como editora de livros de ficção a partir de 1965, até publicar seu primeiro trabalho “O
Mais Azul dos Olhos” em 1970. O romance conta o drama de uma jovem negra obcecada pela beleza
branca, que se martiriza por não ter olhos azuis. Escreve outros livros bem recebidos pela crítica e
pelo público norte-americano, como “Canção de Salomon” (1977). Em “Tar Baby” (1981) explora os
conflitos de raça, classe e sexo em uma ilha do Caribe. Seis anos depois publica “Amada” (Beloved,
1987), o primeiro romance de uma trilogia que inclui “Jazz” (1992) e “Paraíso” (1997), e que ganhou
o Prêmio Pulitzer de melhor ficção e foi escolhido pelo jornal americano New York Times como “a
melhor obra da ficção americana dos últimos 25 anos”. Morrison escreveu peças, ensaios, literatura
infantil e um libreto de ópera. Seu último romance é “Amor” (2003).
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Relações Étnico-Raciais

A dicotomização do mundo imprimiu à visão do cosmo, africanamente falando, uma
dualidade que associou seus pressupostos civilizatórios e axiomas teológico e filosófico
imbricadamente ao mal, com o qual ontologicamente é completamente infundado.
Compulsoriamente distribuídos/as pelas Américas, os/as africanos/as desenraizados/as
de suas terras de origem restabeleceram uma nova geopolítica no continente americano,
mediante processo de reterritorialização material e simbólica que tem nos Templos da
Religião de Matriz Africana e/ou Afro-Brasileira, o locus de manutenção de uma tradição
amalgamada. Nesta tradição, Inkices (Banto), Orixás (Yorùbá), Voduns (Fon), Guias e
Divindades são celebrados em meio a toda uma ritualística que culmina numa comunhão
dos fiéis, na qual oferendas sacralizadas alimentam não só o espírito como o corpo, de
acordo com a concepção Biomítica ou antropotheogônica do Ser Humano na cosmovisão
africana. A intolerância religiosa que recrudesceu potencialmente no país retroalimenta no
imaginário social um sentimento de afroteofobia, suscitando violências que acometem,
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sobretudo, a camada infanto-juvenil afrodescendente, bem como todo/a aquele/a que
se autodeclara ou apresenta insígnias que denotem relação com a Religião de Matriz
Africana ou Afro-Brasileira. À escola, por conta da sua função social e como um dos
lugares onde a afrotheofobia tem se manifestado, cabe a tarefa de desmaniqueizar o
universo e suas representações, explicitando de forma didático-pedagógica como esse
ideário foi ideologicamente construído. Esse texto visa contribuir para desconstrução
do imaginário dualista (bem e mal), eurocêntrico e ocidental, discorrendo sobre valores
civilizatórios africanos, seus conteúdos teológico e filosófico.
PALAVRAS-CHAVE: Cosmogênese; Valores Civilizatórios; Religião de Matriz Africana;
Imaginário Social; Antropotheogonia; Biomítico; Afrotheofobia.

1. intRoDUçÃo
É necessário que nós, europeus, nos descolonizemos, isto é,
extirpemos, por meio de uma operação sangrenta, o colono que
há em cada um de nós. Examinemo-nos, se tivermos coragem e
vejamos o que se passa conosco (SARTRE, 1979, p. 16).

A Visão de Mundo Africana e o seu aspecto configurado como religião de matriz africana e afrobrasileira prosseguem ainda sendo enxergadas pela sociedade abrangente como um ‘corpo sem cabeça’,
como que destituídas de uma conceituação teológica e filosófica que as estruturam e lhes dão sentidos, se
comparadas às demais tradições religiosas da humanidade.
Esse desconhecimento, ignorância ou má-fé, portanto, têm alimentado estereótipos, estigmas, bem
como preconceitos e discriminações que cotidianamente atingem não só os adeptos/as ou vivenciadores/
as, mais diretamente por visibilizarem insígnias e adereços de suas relações iniciáticas, sejam aos Orixás,
Inkices ou Voduns, assim como incidem de forma perversa e indistintamente sobre toda a população negra,
afrodescendente, a despeito do seu pertencimento iniciático.
O recrudescimento da intolerância religiosa que grassa no país e que agridem frontalmente as Comunidades de Religiões de Matrizes Africanas e seus vivencidores/as, indissociavelmente tem perpetrado
verdadeiros crimes que atentam contra a liberdade religiosa e a dignidade humana.
Nesse contexto, a intolerância religiosa dissemina no imaginário social um sentimento de afrotheofobia4,
utilizando-se para isso de potentes e eficazes veículos de comunicação de que dispõem tais segmentos religiosos de proselitismo exacerbado, atuando num flagrante desrespeito aos Direitos Humanos e à Constituição
Federal que asseguram a liberdade de culto e proíbem a discriminação religiosa.

4
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A sociedade brasileira como um todo e, em particular a escola como locus de vital importância na
socialização de inter-relações e do conhecimento que capacita meninos e meninas para a dinâmica da vida
social em todas as instâncias, precisa trabalhar a diversidade cultural e humana dentro de uma radicalidade
pedagógica que propicie um ‘devenir’ onde todos/as reconheçam-se e se respeitem mútua e incondicionalmente
nas suas etnopluralidades, pois conhecedores/as dos valores civilizatórios, filosófico e teológico igualitários
dos povos formadores da sociedade brasileira.
Esse trabalho, de não menor relevância pedagógica no contexto da comunidade escolar, deve começar nos seios das famílias, apreendidos no âmbito da escola teoricamente e teologicamente nas confissões
religiosas. Na compreensão quanto a importância das religiões, encontramos em Durkheim (1996, p. 7) uma
máxima que se expressa da seguinte maneira: “[...] não há religiões falsas. Todas são verdadeiras a seu modo:
todas correspondem, ainda que de maneiras diferentes, a condições dadas da existência humana”.
Nesse artigo serão dimensionados conteúdos e conceitos no tocante a valores civilizatórios inerentes a cosmovisão africana, discorrendo sobre concepções filosófica e teológica que substanciam a
Religião de Matriz Africana e Afro-Brasileira, fornecendo elementos para a descolonização das mentes,
das comportamentalidades ocidentais, pois analisando o proselitismo beligerante hodierno, as suas ações
demonstram ainda estar arraigadas aos períodos da história medieval ou do feudalismo e que insiste
em se manter no presente a exemplo do que era no passado não tão remoto assim.

2. a DisPeRsÃo aFRicana

De forma suscinta, faz-se necessário uma contextualização histórica para situar os grupos étnicos africanos trazidos para o Brasil e de como os mesmos imprimiram uma geopolítica diaspórica,
reterritorializando-se e, por conseguinte, ressignificaram-se mediante um amalgamento civilizatório
cujas formulações filosófica e teológica os singularizaram numa conformação religiosa inexorável. A
historiografia corroborada por outros estudos da área das Ciências Sociais atesta que para o Brasil foram trazidos compulsoriamente diversos grupos étnicos africanos, porém, mais predominantemente os
denominados Bantos, Yorubá e Fon que já vieram do continente africano interculturalizados e que aqui
em face da mesclagem – essa interculturalidade – se reveste de um maior imbricamento Theo-filosófico.
Nesse contexto, pode-se verificar que as Divindades (Inkices, Orixás ou Voduns) são cultuadas e celebradas em meio a uma nova adequação cosmológica na qual os espaços de reterritorialização material
e simbólica se revestem de uma dimensão que ao manter a matricidade5, cujo parâmetro é o viés da

5

Essa expressão “matricidade” é recorrente nas comunicações orais do Gano Gilberto Leal, do Terreiro do Bogun (Salvador, Ba),
coordenador geral dos Seminários regionais das Comunidades Religiosas de Matriz Africana, projeto patrocinado pela SEPPIR
(Secretaria Nacional de Políticas de Promoção da Igualdade Racial / Sub-Secretaria de Políticas para as Comunidades Tradicionais),
realização do Núcleo Cultural Niger Okan (Ba) e da CONE (Coordenação Nacional de Entidades Negras), produção da Tabanka e
Djumbay e participação na coordenação dos eventos do CENARAB (Centro Nacional da Africanidade e Resistência Afro-Brasileira).
Porém não se pode afirmar se ‘matricidade’ foi cunhada por Gano Gilberto Leal, não obstante desconhecer publicações outras que
conste o uso de tal expressão.
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A Europa pôs as patas em nossos continentes, urge golpeá-las
até que ela as retire... (FANON, 1979, p. 7)
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ancestralidade, de forma difusa ou demarcada sustenta e robustece uma visão de mundo. A percepção
é a do Cosmo como um conglomerado de energias que irradia e impregna toda a Existência na sua
totalidade, numa relação de reciprocidade de Entes e Seres, residindo nessa concepção a compreensão
de que o sagrado não é algo que se pode aprisionar nessa ou naquela Tradição Religiosa. Assim, não é
cabível a apropriação de quaisquer das Tradições em se arvorar como a detentora da verdade teológica
absoluta. Alguns pensadores e teólogos cristãos respaldam as afirmações acima quando dizem que
(...) não podemos asseverar que o cristianismo por si só, como se afirma atualmente nos setores mais altos
e fechados do Vaticano, tenha todo o arsenal absoluto e perfeito dos meios de salvação, dispensando o
concurso das outras religiões, e que seja o único caminho querido por Deus para chegar a Ele. Além de
arrogante, esta afirmação é teologicamente errônea, porque todo o oceano divino não cabe no nosso
recipiente e toda a grandiosidade de Deus não se exaure nos nossos discursos (BOFF, 2001, p. 46).

3. FilosoFia e teoloGia na cosMoVisÃo aFRicana
Implica inicialmente que aqui sejam explicitadas, embora que superficialmente, definições acerca dos
termos filosofia e teologia. Isso para que seus significados sejam absorvidos, assim como, para que seja
compreendido que ambas expressões não são exclusividades de nenhuma religião ou cultura em particular
e sim que elas se aplicam a toda e qualquer religião e cultura indistintamente. Outrossim, se torna imperativo
elucidar que a origem do pensamento filosófico e teológico não surgiram na Grécia, como até hoje é ensinado
nos estabelecimentos educacionais de todos os níveis da formação intelectual.
Como não é pretensão desse texto fazer um tratado em torno do significado, sentido e aplicabilidade
da filosofia na vida humana, recorreu-se a uma conceituação de um dos filósofos contemporâneos, no caso
Descartes, que se refere à filosofia como “[...] o estudo da sabedoria”, afirmando que “por sabedoria não se
entende somente a prudência nas coisas, mas um perfeito conhecimento de todas as coisas que o homem
pode conhecer, tanto para a conduta de sua vida quanto para a conservação da saúde e a invenção de todas
as artes” (apud ABBAGNANO, 1999, p. 442). Os manuais ou compêndios de filosofia dizem que filosofia
é palavra de origem grega, composta por philos = amigo e sophia = sabedoria (REZENDE, 2005, p. 12).
Já com relação ao conceito de teologia, Ferreira (1999, p. 1944) a define como a “ciência dos
deuses. Estudo das questões referentes ao conhecimento da divindade, de seus atributos e relações
com o mundo e com os homens, e à verdade religiosa”. Por ‘verdade religiosa’ a expressão deve ser
entendida no plural, pois não existe uma verdade religiosa absoluta, única, hegemônica ou verdade
religiosa hierarquizada, edificada numa escala de valor. Existem sim, verdades religiosas, pois a postura
aqui colocada coaduna-se na perspectiva do pluralismo teológico como uma tônica cosmológica e/ou
da diversidade Theo-filosófica que permeia a Existência dos Seres.
Ainda discorrendo sobre a expressão teologia, Boff afirma que no grego antigo ela (teologia)
possuía sentido de “hino de louvor”, ou ainda “proclamação do divino em geral”. Platão a concebia
como “estudo crítico-racional dos deuses da mitologia” que objetivava a criação de “bons cidadãos e
bons dirigentes”, enquadrando a teologia nos critérios de “bondade e veracidade” isso para a “interpretação dos mitos” (BOFF, 1988, p. 119). Para Aristóteles, a teologia estava relacionada ao estudo do
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“Ser mais excelente ou supremo” situando-a como “o cume da filosofia” (BOFF, 1988, p. 119). Para
não haver mais alongamento sobre as referidas definições, já que não se trata de se estender sobre as
expressões aludidas, deixamos de fazer referências aos Estóicos6 com suas três distinções acerca da
teologia (mitológica, política e física), bem como no uso da teologia pelo Oriente e por fim pelo Ocidente quando a Igreja Católica, a partir do século III se apropria inteiramente da teologia numa relação
teleológica e depois pelos Protestantes da Reforma, havendo por isso quem assegure que teologia é,
indubitavelmente, um termo cristão7.
Segundo Honório Rito, a sentença que fica é a de que “em qualquer cultura a palavra ‘teologia’
vai significar um discurso sobre ‘Deus” (1999, p. 26), que pode ser um discurso de qualquer noção de
Deus e que não necessariamente de Deus na visão de mundo ocidental judaico-cristã.

4. ÁFRica: nasceDoURo Do seR HUMano e o locUs Da PRiMeiRa RelaçÃo coM
o tRanscenDente / saGRaDo
O homem colonizado que escreve para seu povo deve, quando
utiliza o passado, fazê-lo com o propósito de abrir o futuro, convidar à
ação, fundar a esperança (FANON, 1979, p. 193).

Não se tem mais nenhum questionamento sobre a comprovação de que a África é o nascedouro
do ser humano, berço da civilização humana, assim como o Egito Africano é a fonte da civilização
ocidental. Tal afirmação, feita por Elisa Larkin Nascimento (1996, p. 39) aponta para a direção de que
se pode acreditar ser esse continente o local onde surgiu a humanidade e se deu a primeira manifestação/relação do Ser Humano (homem e mulher) do e com o Transcendente. Uma outra comprovação
é de que “Os sistemas teológicos e filosóficos gregos também se originaram no Egito, onde vários
escritores [...] como Sócrates, Platão, Tales, Anaxágoras e Aristóteles estudaram com sábios africanos”
(NASCIMENTO, 1996, p. 43). Para comprovar as elucidações a autora faz referência a George G. M.
James (1954) que

Concomitante à realidade acima referida, que atesta a perpetração de uma verdadeira pilhagem
epistêmica, constata-se que

6

“Uma das grandes escolas filosóficas do período helenista [...] fundada por volta de 300 a.C., por Zenão de Cício, integrada ainda
por mestres como Cleante de Axo e Crisipo de Soles” (ABBAGNANO, 1999, p. 375).

7

Ensino Religioso – Capacitação para o terceiro milênio. O fenômeno religioso nas tradições religiosas de matriz africana. Caderno 7 de Estudos Integrantes do curso de Extensão à distância de Ensino Religioso. Fórum Permanente do Ensino Religioso.

Relações Étnico-Raciais

Documenta o fato de que, na verdade, grande parte desse conhecimento foi levado para a Grécia através
de processos desonestos ou violentos. Os escritores gregos, em vários casos, se apresentavam como
autores de conceitos ou teorias que haviam aprendido com mestres africanos. O saque da biblioteca de
Alexandria foi um episódio central nesse processo, pois a destruição ou deslocamento dos textos antigos
destitui o Egito de suas fontes primárias (NASCIMENTO, 1996, p. 46).
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Embora o Egito estivesse aberto às correntes vindas, sobretudo, do Oriente [...], em grande medida, a
civilização repousa em bases africanas; [...] o Egito que é uma parte da África, foi outrora o principal
centro da civilização universal, de onde se irradiaram a ciência, a arte e a literatura, influenciando principalmente a Grécia. Nos domínios da matemática (geometria, aritmética, etc.), da astronomia e da medição do tempo (calendários, etc.), da medicina, da arquitetura, da música e da literatura (narrativa, lírica,
dramática, etc.), a Grécia recebeu, desenvolveu e transmitiu ao Ocidente boa parte da herança egípcia
– do Egito faraônico e ptolomaico. Por intermédio da Grécia, a civilização do antigo Egito entrou em
contato não apenas com a Europa, mas também com a África do Norte e mesmo com o subcontinente
indiano (MOKHATAR, 1983, p. 780).

A tão propalada disparidade do continente africano cada vez mais ganha notoriedade, havendo até quem
teoricamente esteja aprofundando tal idéia. No entanto, tem-se encontrado comprobatoriedade justamente do
contrário. Assim, portanto, caem por terra os argumentos da diversidade cultural africana, quando se verifica a
tese de L. Frobenius que no tocante à unidade cultural negro-africano diz: “trata-se de uma cultura única e una”
(apud ALTUNA, 1985, p. 23). Nesse sentido o entendimento que se conforma e que vai de encontro aos que
sustentam os antagonismos ou a disparidade das culturas africanas, se demonstra com o que segue:
É impossível negar esta unidade fundamentada na história e evidente nas crenças religiosas e restantes
manifestações da cultura-civilização negro-africana e na caracteriologia étnica. A África negra é una e é
aberta. É absolutamente necessário conhecer este núcleo, esta medula cultural para conseguir descobrir
na homogeneidade de cada povo, de cada grupo ou língua, as finíssimas artérias que ligam os restantes
grupos (ALTUNA, 1985, p. 23).

As pesquisas e estudos do Cheik Anta Diop, um historiador senegalês que produziu a maior densidade
conceitual sobre o Egito africano, apresentavam numa tese que versa sobre a unidade cultural negro-africana,
abordando seu caráter comunitário, assegurando que “as diversas regiões os ciclos culturais não passam de
aspectos ou perspectivas diferentes de uma só e única cultura”, em que conclama os negros para “assumir o
seu passado e a sua cultura como unidade conjunta, resultante de todas as manifestações culturais regionais”,
assegurando que essa unidade cultural está baseada “na realidade negro-egípcia que se espalhou por toda a
África negra”. Diop ainda sustenta a existência de um “movimento horizontal”, como um “eixo histórico” a
“dominar a história negro-africana: a unidade cultural da África negra” (ALTUNA, 1985, p. 24).
Obenga, como um dos estudiosos do método e concepção de história de Cheik Anta Diop, em um artigo
publicado na revista Présence Africaine (Presença Africana) ao falar de cultura com base em Diop, afirma que
A cultura deve ser entendida como uma manifestação espiritual e global da comunidade negra em todos
os aspectos: todas as experiências (estatais, artísticas, lingüísticas, econômicas, filosóficas...) acumulada
pelos negros africanos através de todos os tempos, desde as primeiras balbuciações no Egito protohistórico (apud ALTUNA, 1985, p. 24).

Considerado como o maior pesquisador e estudioso de todos os tempos da civilização Africana,
Diop opinava que “um africanista não pode desconhecer o Antigo Egito”, asseverando que conhecendo
“a antiguidade egípcia poderá compreender facilmente o aspecto unificante do passado negro-africano”
(apud ALTUNA, 1985, p. 25).
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5. cosMoloGia e cosMoGonia
Essas são categorias que demandam fôlego para serem dissertadas. No entanto, para a finalidade
a que se propõe esse artigo, basta que algumas definições dos termos sejam de fácil compreensão. Que
sejam externadas, para que assim possam ser entendidas e contextualizadas aos propósitos do texto em
questão. Compreendida como “filosofia da natureza” e depois passando por aprofundamentos de vários
teóricos, a cosmologia, em Kant, é definida como a ciência “que procura determinar as características
gerais do universo em sua totalidade” (ABBAGNANO, 1999, p. 215). Quanto à cosmogonia, o dicionário a define como “mito ou doutrina referente à origem do mundo” (ABBAGNANO, 1999, p. 215).
Ainda sobre cosmologia, Ferreira (1999, p. 568) conceitua como “Qualquer doutrina ou narrativa
a respeito da origem, da natureza e dos princípios que ordenam o mundo ou o universo, em
todos os seus aspectos [...]”(Grifo nosso).
5.1. Visão de mundo ou mundividência8 africana

Um grande cuidado é preciso ter para não hegemonizar valores civilizatórios, teológicos e filosóficos africanos desse ou daquele grupo étnico em detrimento de outros. No Brasil, uma onda nagocrática9,
ou mais precisamente yorubacentrista10, tenta por todas as formas se prevalecer e sob alegações que,
com as devidas ressalvas, se assemelham às práticas colonialistas, reforçam a idéia dos antagonismos
étnicos dos povos africanos e seus resquícios na diáspora. A evidência da presença mais demarcada da
teologia e filosofia yorùbá no Brasil e da articulação dos seus vivenciadores/as em todo mundo para
a manutenção dessa tradição menos mesclada ou sem misturas como asseguram seus praticantes, não
dá o direito a desrespeitos ou a menosprezo às demais africanidades imiscuídas no país.
A visão racista da sociedade e a intolerância para com as Religiões advindas, do hoje, continente
africano não fazem hierarquização ou juízo de valor, seja ela na concepção tradicional, de matriz ou
afro-brasileira. Ou seja, os estigmas, os estereótipos, os preconceitos e as discriminações se estendem
indistintamente a todas as vertentes religiosas afros.

8

Mundividência é uma sinonímia de “visão de mundo” ou “vidência do mundo” (Ferreira, 1999, p. 1380).

9

Por nagocracia ou nagocrático se entende por um certo poder exercido pelos nagôs, denominação dada pelas colonização francesa
e também inglesa aos povos e culturas negras da parte da África Ocidental.

10

A expressão yorubacentrista ou yorubacentrismo é a tendência de um certo grupo considerar a cultura e a teologia yorùbá como a
mais importante, em detrimento (das não tão importantes) das contribuições dos demais grupos étnicos de origem africana trazidas
para o Brasil e para as Américas.

Relações Étnico-Raciais

Mesmo atentando para cuidados com o yorubacentrismo, vou recorrer a um Itan (história) acerca de um mito de criação de mundo na mundividência de um dos grupos dos Povos Yorùbás. E são
vários. Porém antes de citar o Itan, duas compreensões se fazem necessárias: o entendimento do valor
simbólico como valor interagente nas relações sociais de um povo e as coletividades dos constructos
de uma cosmovisão na qual a dicotomização ou o maniqueísmo não se configuram como partes estan-
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ques da realidade, do cotidiano. Assim, os aspectos simbólicos, míticos e materiais funcionam como
elementos que engendram, inexoravelmente, existências humanas sociais. Nessa premissa, acerca dos
mitos e dos Itans na educação, pode-se dizer que
Os mitos apontam, sobretudo, para os valores e os princípios capazes de garantir orientação
para o melhor caminho da existência social, das relações humanas e soluções de problemas. Os
mitos são metáforas da potencialidade espiritual do ser humano. Considerando, deste modo,
os mesmos poderes que animam a nossa vida, animam a vida do mundo. [...] Aliás, o herói
mitológico sempre foi uma necessidade do homem. A cultura afro-brasileira, no seu aspecto
religioso, tem como fundamento muitos mitos para organizar-se. Pelo conhecimento do mito, o
iniciado pode empenhar-se melhor na manutenção das relações individuais e coletivas. Através
dos mitos, dos Itans dos oduns (histórias dos caminhos)11, é que chegamos ao conhecimento de
nós mesmos e do grupo ao qual pertencemos e participamos. E por mais sociais e humanos que
sejamos, os mitos africanos mantêm o ser humano também conectado à unidade da natureza
(MACHADO, 2002, p. 122-123).

A conceituação de Machado se coaduna, se entrelaça ou encontra similitude no que um dos
maiores estudiosos da tradição viva africana atesta:
Uma vez que se liga ao comportamento cotidiano do homem e da comunidade, a cultura africana
não é, portanto, algo abstrato que possa ser isolado da vida. Ela envolve uma visão particular do
mundo, ou, melhor dizendo, uma presença particular no mundo – um mundo concebido como
um Todo onde todas as coisas se religam e interagem (BÂ, 1982, p. 183, grifo do autor).

Antes ainda de esboçar o mito da criação do ponto de vista dos yorùbás, ancoro-me num pressuposto fundamental inerente a visão de mundo africana, como a que segue:
Devemos ter em mente que, de maneira geral, todas as tradições africanas postulam uma visão
religiosa do mundo. O universo visível é concebido e sentido como o sinal, a concretização ou
o envoltório de um universo invisível e vivo, constituído de forças em perpétuo movimento.
No interior desta vasta unidade cósmica tudo se liga, tudo é solidário, e o comportamento do
homem em relação a si mesmo e em relação ao mundo que o cerca (mundo mineral, animal,
vegetal, animal e a sociedade humana) será objeto de uma regulamentação ritual muito precisa
cuja forma pode variar segundo as etnias ou regiões (BÂ, 1982, p. 186).

Complementando, Bâ – que discorre sobre a tradição africana sob o ponto de vista dos Bambara
situado no país do Mali, explicitando imbricada e conceitualmente uma Theo-filosofia –, aborda que a
tradição africana “consegue colocar-se ao alcance dos homens, falar-lhes de acordo com o entendimento
humano, revela-se de acordo com as aptidões humanas”, reafirmando que “Ela é ao mesmo tempo
religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação, uma vez que
todo pormenor sempre nos permite remontar à Unidade primordial” (BÂ, 1982, p. 183).

11

Para o autor deste artigo, é através do Oráculo divinatório, na desvelação do Odun (yorùbá) o que é revelado é o Projeto Mítico
Social de cada ser Humano (mulher ou homem).
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5.2. um itan dos yorùbás
Antes que o Universo existisse, havia somente ar e água. No início dos tempos, não havia nem mesmo
água, somente ar. Olorum era uma massa infinita de ar. Um dia, esta massa começou a mover-se lentamente, a se agitar, a respirar, e uma parte do ar transformou-se em água. Foi assim que nasceu Orisanlá.
Os ares e as águas continuaram a mover-se e uma espécie de terra molhada, de argila, surgiu. Desta argila
emergiu uma colina, uma forma vermelha semelhante a um rochedo. Foi a aparição da matéria. Olorum
admirou-a. Inclinou-se sobre a forma, respirando fortemente. Foi assim que Ele transmitiu o seu corpo
a esta matéria. A colina começou a viver. O primeiro ser a ter vida foi Exu (VOGEL, 2001, p. 56-57).

Outros tantos Itans ou mitos de criação na visão de mundo de vários grupos étnicos poderiam ser
aqui apresentados. No entanto, não é proposta deste texto. Outrossim, o que precisa ficar introjetado
é que os elementos estruturais dos mitos possuem e o que Luz (1983, p. 28) denomina de “características invariantes”, em que pese às várias versões concernentes à visão de mundo dos grupos étnicos
africanos e/ou afrodescendentes. Nessa direção, Honorat Aguessy (apud LUZ, 1983, p. 29) estabelece
como características invariantes as que se seguem:
• a unidade;
• a comunidade e a hierarquia das ordens e seres do universo;
• a ligação solidária entre os ancestrais e seus descendentes;
• a representificação dos ancestrais de grandes méritos;
• o vínculo indissolúvel entre o visível e o invisível e, mais especificamente, entre os mortos, os
espíritos, e os vivos;
• a importância primordial do ato de viver.

(...) identificar a experiência espiritual que atua por trás das religiões afro-brasileiras, participadas por
milhões e milhões de pessoas de nosso país. É uma experiência profundamente ecológica, ao redor
da realidade do axé, que corresponde mais ou menos ao que o “Shi” para os orientais ou o “Espírito
Santo” para a tradição judaico-cristã: uma energia cósmica que penetra todo o universo e impregna toda
a realidade, concentrando-se no ser humano, fundamentalmente mais na mulher do que no homem, e
fazendo com que toda realidade seja irradiada e viva. O exu não é o demônio que devemos expulsar,
mas o portador por excelência do axé, da energia universal. O axé atua dentro de cada um de nós, como
força de irradiação, como abertura para captar mais energia e colocá-las a serviço dos demais (BOFF,
2001, p. 61-63).

Com relação a Exu (Yorùbá), Bombogiro (Banto), Legba, Elegbara (Fon), um dos trabalhos mais
proeminentes sobre a visão yorùbá de mundo encontra-se na tese de Santos (1993, p. 130-131), a qual
trás seguinte manifestação: “Ésù (...) é um princípio e, como o à se que ele representa e transporta,
participa forçosamente de tudo. Princípio dinâmico e de expansão de tudo que existe, sem ele todos
os elementos do sistema e seu devir ficariam imobilizados, a vida não se desenvolveria”.
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Como foi dito pelo mito da criação, “o primeiro ser a ter vida foi Exu”. Importa aqui desmarginalizar, tirar a pecha de demônio ou satanás atribuída pela visão de mundo judaico-cristã. Este ser, esta
divindade, a protomatéria da Existência coletiva e individualizada nada tem a ver com algo maléfico.
Por isso é aconselhável a todos/as:

139

2/3/2009 13:07:31

Avolumam-se o grupo de pesquisadores e estudiosos das culturas negras que vêm elaborando
massa crítica e, com isso, corroborando com a desmarginalização de Exu. Nesse rol de intelectuais,
inscreve-se Botas que no livro Carne do Sagrado, no capítulo intitulado “Exu: Ruah, Pneuma, Espírito
Santo”, assegura que:
Os leigos na religião dos orixás, imersos no simbolismo do mal construído pelas igrejas e pelos detentores do poder durante a escravidão, aprenderam a conferir a Exu o princípio demoníaco da feitiçaria,
da bruxaria e da maldade. No entanto, se lermos as poesias e as narrativas sobre Exu vamos mergulhar
na profunda espiritualidade deste orixá, a qual é vital para nossas travessias e desafios. Longe de ser o
diabo, Exu é o princípio dinâmico de comunicação e individuação, o princípio da existência cósmica e
humana (BOTAS, 1996, p. 33).

Prosseguindo nesse caminho, através de visões exógenas à Religião de Matriz Africana e AfroBrasileira, em mais uma das referências à Religião dos Orixás, Inkices e Voduns, mesmo numa ótica
‘desde fora’ a percepção é a de “na verdade, são culturas e religiões de grande complexidade e profundidade teológica, reveladora do mistério divino donde deriva a força de integração humana” (BOFF,
2000, p. 135).

6. as coMUniDaDes-teRReiRos e sUa FUnçÃo ciViliZatÓRia
Na diáspora forçada das Américas, a dinâmica da totalidade, na qual estão inseridos a teologia e
a filosofia na concepção civilizatória da cosmovisão africana, da qual fazem parte outros tantos valores corporificadores de uma diferencial humanidade, sofreu alterações significativas na sua estrutura,
permanecendo inalterado, portanto a concepção antropotheogônica ou biomítica12 dos seres humanos.
Na dispersão, essa mundividência sofreu uma profunda ruptura no seu ideário do Todo, passando
a ser vista sob o prisma da dualidade, na qual, profano e sagrado se opõem. Esse fator possibilitou
uma radical dissociação dos afrodescendentes desse complexo civilizatório, enxergado como laica e,
por conseguinte, percebida dentro do que se compreende como livre-arbítrio, apesar de se entender
que essa cosmovisão está aí para abrigar a todos/as de forma universal. É como dissociar a cultura
ocidental dos europeus, embora todas/os dela usufrua. Fica aí explicitada a negação pelos afrodescendentes dessa cultura original, civilizatória e ontologicamente inerente à população dos descendentes
de africanos no Brasil.
Por comunidade-terreiro, se compreende como “um espaço onde se organiza uma comunidade – cujos
integrantes podem ou não habitá-la permanentemente – na qual são transferidos e recriados os conteúdos
específicos que caracterizam a religião tradicional negro-africana” (SANTOS, 1993, p. 37-38).

12

Antropos (homem/mulher); Theo (Deus), significando o Ser Humano que tem divindade dentro dele/a, assim como elementos de
todo Cosmo, se referenciando essa idéia tanto na concepção Panteísta como Panenteísta. Biomítica vem de: Bio (vida) mítica (Divindade, Sagrado). A vida Divina, Sagrada.
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O termo ‘casa’ ou ‘ilê’ é usado no cotidiano daqueles que professam a fé nos orixás, para designar
(...) o lugar onde habitam a família, isto é, o domicílio, pois muitas vezes, o Terreiro pode ser o lugar de
moradia fixa (...) A casa (...) é o lugar da memória, das origens e das tradições, onde, além de se preservar
uma língua ancestral, na qual são entoados os cânticos e as louvações, se celebra a vida de uma maneira
muito particular, isto é, daqueles que decidiram, juntos, vivenciar uma visão de mundo comum, com
regras específicas de convivência, baseadas no parentesco mítico, no princípio de senioridade iniciática
e na iniciação religiosa (BARROS, 2003, p. 29-31).

É na comunidade-terreiro, na “casa de religião, na terreira”13, no ilê, no abacá, na roça, no templo,
no canzuá14 ou no centro que “os orixás dançam e celebram com seus filhos e filhas naquele exato
momento, e a troca da força vital é realizada na relação comunitária, religiosa, na qual cada gesto, dança,
canto e comida são prenhes de significados e de vida” (BOTAS, 1996, p. 36).
Nas geografias dos templos religiosos afros, invariavelmente estes estão localizados em todo
o país nas periferias dos pequenos, médios e grandes centros urbanos. Os Ilés estão incrustados nos
bairros pobres, nas vilas, nos morros, etc., locais onde justamente reside a população afrodescendente
e os pobres em geral. Estas populações recorrem aos terreiros em busca dos seus serviços como a
procura de alimentação, acolhida incondicional, etc.
6.1. a umbanda

A Umbanda é um dos segmentos das Religiões Afro-Brasileiras, que se reivindica genuinamente
brasileira. Às vésperas de completar cem anos de existência, isso no próximo ano, os Centros ou Tendas
de Umbanda são numericamente superiores à quantidade de Terreiros de Candomblé15 e outras vertentes religiosas mais africanizadas, localizadas nos vários Estados. Tem-se como 15 de novembro de
1908 a data da criação da Religião de Umbanda, isso no Rio de Janeiro mediante a instalação da Tenda
Nossa Senhora da Piedade, considerada como o primeiro Templo de Umbanda estabelecido pelo médium Zélio de Moraes. O surgimento da Religião de Umbanda inaugura de certa forma a teologia das
alteridades espirituais. Num conglomerado teológico a Umbanda se constitui, inicialmente, mediante
as teologias e filosofias de natureza Kardecista, Indígena e Cristã.

13

Expressões muito usadas no Estado do Rio Grande do Sul para se referir aos Templos Religiosos Afros, seja ele de Umbanda ou
das Nações de Oyo, Jeje-Ijexá, Cabinda, etc.

14

Casa de candomblé, local de reza, de bênçãos (CASTRO, 2001, p. 199).

15

Usada como expressão que engloba todas as dinâmicas teológica e filosófica de matriz africana, principalmente na Bahia, a palavra Candomblé
de origem bantu, significa ato de “rezar, invocar, pedir pela intercessão das divindades, local onde se realiza o culto, (CASTRO, 2001, p. 196).

Relações Étnico-Raciais

A bicolagem teológica formatada entre os Cultos aos Orixás, Inkices e Voduns não permitia a
manifestação das entidades espirituais ou de espíritos de ‘desencarnados’ que não tivessem passado
pelo processo iniciático da Religião Afro mais originalmente africana. A Umbanda acaba por encontrar
acolhida para elas.
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A noção de ancestralidade e do culto aos antepassados nas Tradições de Matriz Africana adquirem
no contexto da Umbanda uma reordenação teológica que codificou a sua práxis ritualística, amparada
na tradição banto. “Na umbanda preservou-se uma característica das religiões banta, a de ser um sistema aberto à incorporação de influências locais, como o culto aos caboclos (espíritos ameríndios), aos
santos católicos e outras entidades de origem popular brasileira” (SILVA, 1994, p. 34).
Com relação à origem da palavra Umbanda, encontra-se definições diversas. Perri (2002, p. 27)
observa que “o nome Umbanda foi buscado em formas orientais a que o sânscrito e a inspiração do
misticismo hindu não são estranhos”, complementando que “a alta significação espiritual da palavra Aum
que muitos intérpretes remetem ao sagrado Om da cultura Brâmane”. Prosseguindo, diz que “Bandha
significa movimento incessante, força emanada do Criador” e finaliza, dizendo que “a palavra AumBandha, pronunciada em forma de mantra, aproxima-se melhor da sonorização Ombanda ou Umbanda,
ajustada à doutrina praticada no Brasil”. No que concerne ao sentido da expressão Umbanda:
a palavra [...] vem do quimbundo, língua de Angola, derivado do verbo Kubanda, ‘desvendar’ e significa
arte de curandeiro, ciência médica, medicina”. Afirmando a função teológica da Umbanda, o referido
autor assevera que a umbanda tem por fundamento o culto aos espíritos, que gira em torno de dois objetivos: homenagear esses espíritos e invocar as almas, para que venham trabalhar no terreiro, atendendo
aos pedidos dos filhos e demais consulentes (LOPES, 2005, p. 253).

6.2. Quadro sinótico das divindades (orixás, inkices e Voduns)

Como já foi dito os grupos étnicos trazidos para o Brasil são de várias procedências lingüísticas,
em que pese as suas invariáveis. Então aqui se apresenta um quadro sinóptico das divindades africanas
chamadas de Orixás na língua Yorùbá, de Inkice nas línguas da civilização Bantu, que podem ser lidos
nos idiomas Kikongo, Kibundo ou Umbundo e de Voduns na língua Fon.
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BANTU (KIBUNDO, KIKONGO,
UMBUNDO)

FON (JEJE-MINA)

Zambi (Apungo)

Hunsó

Olorum

Bambojira/Pombajira

Legbá

Exu

Inkices

Vodum

Orixá

Roxomucumbe

Gum

Ogun

Mutaculombô

Ágüe

Oxossi

Gongobira

—

Logun Edé

Catendê

Aguê

Ossain

Zazi

Hevioço

Xangô

Quingongo

Xapatá

Obaluayê, Omolu

Angorô

Bessém

Oxumaré

Baburucema

—

Iansã, Oya

Quissimbi

Aziri

Oxum

Dandalunda

Aziritoboce

Iemanjá

—

—

Nana

Lemba,

Liça

Oxalá

Vunje

Hoho

Ere

YORÙBÁ (NAGÔ-KETU)

7. consiDeRações Finais

A escola deve funcionar como um ambiente de descolonização das mentes e das comportamentalidades que insistem em ver as alteridades não ocidentais como objetos de uma neocolonização,
justificada mediante concepções arraigadas, ainda, à visão que suscitaram as violências de um passado
que insiste em permanecer como resquícios. Nesse caminho, portanto, nunca é demais afirmar que os
africanos e seus descendentes foram e continuam sendo alvo de “epistemicídio”, de “glotofagia” e de
um processo de “desafricanização” (ANDREOLA, 1999, p. 74).

Relações Étnico-Raciais

Embora a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasileira não se inscreva no rol das tradições
judaico cristãs, a mesma se enquadra nos parâmetros do monoteísmo. Os Orixás, Inkices e Voduns
não são deuses e sim divindades. A Religião Afro se reporta a um Deus a que denomina de Olorum,
Eledumaré ou Obatalá (yorùbá), de Zambi (bantu), de Mawu (fon).
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Em qualquer das cosmogêneses africanas, no que se referencia à criação do Ser Humano, esse elemento
é uma invariante: o Transcendente intitulou a mulher e o homem como ‘guardião do Universo’, os encarregou ‘de zelar pela conservação da Harmonia universal’ (BÂ, 1982, p. 184).

A escola pode e deve contribuir para uma sociedade melhor e mais fraterna, podendo fazer a
grande revolução do conhecimento no estabelecimento da ação pedagógica ‘isonômica’ na absorção
do saber.
Por exemplo, explorar como trabalho de pesquisa o papel social, cultural e psicológico, sobretudo,
das Religiões de Origem africana e afro-brasileira tendo a Umbanda como um espaço de terapia muito
mais que o Candomblé, onde não há interlocução dos fiéis com as entidades espirituais, seria uma tarefa
de pesquisa inesgotável. A umbanda opera como fator de integração pessoal, grupal e social, atuando
numa ação bio-psíquica promovendo, desta forma, paz, tranqüilidade, cura e solução de problemas.
A terapia utilizada pode ser chamada de terapia mental como função preventiva e curativa: a terapia
preventiva confirma a ‘paz’, a ‘tranqüilidade’, a ‘saúde’; enquanto a terapia curativa resolve desajustes
mentais, leva a pessoa a encontrar-se consigo, a reconhecer a sua situação, a tomar atitude e decidir. A
técnica usada é o aconselhamento: suas formas são diversas, dependendo da personalidade e da criatividade do médium. Os fatores principais que influem nessa procura são: a terapia popular ou ‘medicina
rústica’ que faz uso ordinário de ervas; a ‘fé religiosa individual’, sustentada por uma ‘fé religiosa coletiva’,
que aceita no seu universo mental a magia como algo de real; a dificuldade do atendimento ‘medicina
particular’ e ao critério selecionador, através do sistema de fichas, dos ‘órgãos sanitários oficiais’; a elitização da Psiquiatria e da Psicanálise freudiana. Desta terapia mental resulta uma segurança pessoal. Os
casos considerados extraordinários constituem ‘provas apologéticas’ da eficácia terapêutica (DI PAOLO,
1979, p. 157-158).

Quanto às comunidades-terreiros do universo das religiões de matriz africana mais ainda ligado
as origens
(...) não se deve esquecer que as casas de candomblé constituíram, certamente, desde sempre, comunidades
de solidariedade nas quais os adeptos podem também encontrar conforto e criar forças para enfrentar
as discriminações e frustrações do dia-a-dia. E até hoje funciona, nos bairros das periferias urbanas,
freqüentemente como espaços de acolhimento que atendem pessoas à procura de conselho e ajuda para
os mais diversos problemas pessoais ( HOFBAUER, 2006, p. 327).

É fundamental que as comunidades escolares tenham consciência de que a organização racional
do mundo foi estabelecida sob uma ideologia de dominação. Um grupo cria para si uma hegemonia
em detrimento de populações imensas, cujos lugares sociais, de subalternidade, estão, como que, predeterminados.
Em suma, a Religião de Matriz Africana e Afro-Brasileira e seus locus de reterritorialização simbólica e material (Ilê, Casa de Religião, Terreiros/as, Comunidades-Terreiras, Abaça, Templo, Canzuá,
Roça) constituem-se em territórios nos quais a diversidade ou as alteridades se move sem que nenhum
estranhamento seja percebido. Nisso reside a fundamental diferença de órgãos e indivíduos que, por
força de conjunturas, inserem em seus contextos tais preocupações (Diversidade, Alteridade). O paradoxal está na constatação de que, enquanto um seguimento adota estes paradigmas numa racionalidade
de inclusão, a visão de mundo africana concebe todos os outros, ontologicamente.
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inVEntários dE EXpEriÊncias dE
proFEssorEs/as dos Grupos dE Estudo
dE HistÓria E cultura aFro-BrasilEira E
aFricana
A seguir, vêm publicados quatro Inventários de Experiências desenvolvidos pelos(as)
educadores(as) da rede estadual de ensino que participaram do Grupo de Estudos de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana em 2006. Para selecioná-los, entre os inúmeros enviados, certos critérios
foram levados em consideração.
Todos eles passaram pelo crivo de validadores(as) que, seguindo um roteiro de análise, avaliaram
todos os inventários quanto: ao conteúdo; à relevância e consistência pedagógica; ao rigor na abordagem teórico-metodológica; à abordagem crítica; à originalidade; à criatividade; ao envolvimento, ou
não, dos(as) alunos(as), comunidade escolar e/ou outras organizações; à promoção de reflexões sobre
as relações raciais no Brasil e à indicação de superações nas práticas pedagógicas. Por fim, seguem os
inventários escolhidos de acordo com esses critérios.

Grupo de Estudos de assaí (nrE de cornélio procópio)

“ Eu tenho um sonho de que um dia
Esta nação se erguerá e viverá o
verdadeiro significado de seus princípios:
nós acreditamos que esta verdade seja evidente,
que todos os homens são criados iguais.
...Eu tenho um sonho que um dia
minhas quatro crianças viverão
em uma nação onde não serão julgadas
pela cor da sua pele, mas sem pelo
conteúdo do seu caráter” .
(Martin Luther King)

Relações Étnico-Raciais

Aparecida Libânio
Célia Sérgia da Silva de Paula
Vanilda Correa do Carmo
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Enquanto educadores, nós nos sentimos preocupados em nos capacitar e colher materiais que nos
ajudasse a melhor desempenhar nosso papel em sala de aula, desde a aprovação da Lei nº 10.639/2003,
que trata da obrigatoriedade da temática de História e Cultura Afro-Brasileira nas escolas de ensino
fundamental e médio. Até então, os materiais e cursos a respeito da temática eram bem escassos. Desde
o ano de 2003 até a presente data, alguns dos componentes do nosso grupo de estudos participaram
dos simpósios em Faxinal do Céu. Esses eventos têm nos ajudado muito na obtenção de subsídios para
nossas aulas, trazendo documentos que antes não tínhamos acesso e que nos trouxe uma nova visão a
respeito da grande contribuição dessa cultura na formação da sociedade brasileira.
A inclusão de temas sobre História e Cultura Afro-brasileira no currículo escolar das instituições de ensino
veio contribuir para que a temática se efetivasse realmente nas diversas áreas pedagógicas e o grupo de estudos é
um dos instrumentos para resgatar e valorizar a cultura afro-brasileira na comunidade escolar e na sociedade.
Esse projeto, no qual trabalhamos, teve início no ano de 2003, quando da implementação da Lei
nº. 10.639/03, através do qual buscamos subsídios. O mesmo foi proposto à equipe pedagógica e posteriormente aos professores. Em seguida, levamos a discussão para a sala de aula onde os alunos ficaram muito
entusiasmados com a proposta. Curiosos, eles queriam realizar este trabalho na prática, pesquisando mais a
respeito do assunto. Cada turma, envolvida no projeto, se organizou em equipes para a busca de materiais
para que pudessem montar uma grande mostra a respeito da temática. Contamos com a ajuda dos professores da escola, do Núcleo Regional de Ensino e líderes sindicais de Londrina e Curitiba, que nos enviaram
materiais que nortearam e orientaram o nosso trabalho. Partindo dos materiais e documentos recebidos, os
resultados colhidos, desde 2003, foram espetaculares para fomentar a nossa realidade. A cada ano que passa,
mais experiências e materiais são acumulados. Nossos trabalhos e as nossas práticas também melhoraram.
Neste ano de 2006, com a participação nos cursos de Cultura Afro-Brasileira e Africana, tivemos
mais acessos a textos norteadores para muitas práticas e ações desenvolvidas em sala de aula. A partir do
momento em que recebemos o texto do primeiro encontro “A invenção da África”, já iniciamos com
nossos alunos as pesquisas. Este texto possibilitou estudos sobre a crença que se tem até os dias de hoje
do negro enquanto “ser monstruoso”, incapaz, sem alma. Mostramos aos nossos alunos a necessidade de
se desfazer a imagem que o mundo ocidental deixou da África: continente atrasado, primitivo, selvagem.
Essa é uma construção do conquistador branco europeu. Procuramos estimulá-los a integrar a História da
África à História brasileira, trabalhando a diversidade geográfica, cultural, étnica e lingüística do continente
africano, refletindo sobre a memória construída; a interdisciplinaridade dos conteúdos através de músicas,
brincadeiras, mapas, etc.; as representações sobre a África, através de filmes, tentando desmistificar a África
identificada com a pobreza, miséria, doença, subdesenvolvimento, guerras, impostas pelos europeus e que
ainda persiste até os dias de hoje. Buscamos também subsídios nas outras ciências tais como arqueologia,
antropologia, sociologia, visando analisar as especificidades.
O primeiro texto do grupo de estudos também nos mostrou o preconceito racial e a discriminação
embasada na justificação ideológica de que as diferenças equivalem às desigualdades. Os alunos também
elaboraram roteiro e saíram para um trabalho de campo pesquisando sobre a comunidade “negra” de
Assaí. Os resultados colhidos foram o ponto de partida para que cada aluno escolhesse o tema que iria
desenvolver ao longo do período de 2006. Uma parte do grupo envolvido no projeto trabalhou sobre a
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cultura afrodescendente no Paraná. Colheram dados através de pesquisas e verificaram que a premissa
sempre divulgada por nossos políticos, pela imprensa, de que o Paraná é um estado eminentemente “europeu”, foi desmentida. Segundo dados do último censo realizado pelo IBGE, o Paraná é o estado de maior
população negra no sul do Brasil. Os negros foram instalados no Paraná em regime escravocrata durante
a mineração do século XVIII. A Sociedade “Treze de Maio” talvez tenha sido a primeira e a mais importante instituição histórica dos negros curitibanos. Ela tem um reconhecimento institucional incontestável
junto aos órgãos oficiais, por possuir um passado indelével, pela importância contextual, sobretudo junto
às novas instituições caracterizadas por discursos de inclusão e manifestação afro-brasileira. No Paraná,
verificamos um grande avanço na conquista de espaços e resistência às imposições sobretudo no que diz
respeito a novas maneiras de atuações e projetos de viabilidade e inclusão. O auto-reconhecimento representou um objetivo a ser alcançado pelo movimento negro nacional, onde promover a “conscientização”
foi e continua sendo o principal interesse dos líderes dos movimentos.
Quanto ao texto do II Encontro, nos trouxe uma linguagem bastante clara a respeito da organização familiar, trabalho, vida urbana, relação com a natureza e práticas religiosas. Uma das equipes
trabalhou estes temas através pesquisas bibliográficas, utilizando livros didáticos e paradidáticos, internet,
revistas, jornais, filmes e depois apresentaram o trabalho em forma de seminário e mural.
O texto do III Encontro: “A África, a Educação Brasileira e a Geografia” nos deu subsídio para
trabalharmos a respeito das formas de resistências empreendidas pelos negros. Em especial foram feitos
trabalhos sobre “O quilombo dos Palmares”, quando os alunos ficaram encantados com a organização e o
papel do líder Zumbi dos Palmares. Os professores da disciplina de Geografia trabalharam os verdadeiros
motivos que levaram os europeus a empreender uma verdadeira “caçada” aos recursos territoriais, minerais
e energéticos do continente através de mapas. Já os professores de Ensino Religioso trabalharam com os
alunos a questão do sentimento de “cobiça”. Para uma melhor compreensão das formas de organização
social e política dos povos africanos, explicamos para os alunos sobre a maior conseqüência geográfica
da diáspora africana que é a desestruturalização dos antigos estados políticos do continente.

No V Encontro, “Novas Visões do Negro Brasileiro e o Cinema”, fomos levados a conhecer
alguns filmes da História Africana. Trabalhamos também sobre a questão da nova realidade presente
no nosso dia-a-dia, ou seja, a presença dos negros nas mídias, seja em telenovelas, no cinema, as personalidades esportivas, musicais e até mesmo sobre o novo mercado que está surgindo a todo vapor:
produtos próprios para os negros, tais como cosméticos, por exemplo.
O VI Encontro trouxe sobre as desigualdades educacionais em função de raça ou etnias. Mostrou-nos um panorama da redução da presença não branca na escola e que muitas vezes foi analisada
devido à sua inferioridade genética, segundo alguns autores. Então, apresentamos o texto aos alunos
e a questão da discriminação racial e a ideologia do “branqueamento” da raça foi discutida. Vários
alunos apontaram que muitas pessoas nascem negras e querem ficar brancas. Um exemplo contem-

Relações Étnico-Raciais

O IV Encontro ajudou-nos a pesquisar sobre a Literatura Africana. Então, contamos com a
ajuda dos professores da Língua Portuguesa que trabalharam com poesias, principalmente as de Castro
Alves e José do Patrocínio.
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porâneo diz respeito ao “alisamento de cabelos” das pessoas negras, querendo ficar parecidas com os
brancos. Com essas discussões procuramos ressaltar a beleza da cultura negra e sua importância para
a formação da sociedade brasileira e observamos uma mudança de comportamento em nossos alunos,
cuja auto-estima foi valorizada. Com isso, muitos deles, que quase não se manifestavam nas aulas e nas
atividades lúdicas, vêm se expressando de forma mais clara e positiva e já não têm receio de participar
de certas atividades que exigem maiores expressões. Agora, nossos alunos estão mais integrados até
para questionarem a respeito de diversos aspectos de sua cultura.
No festival realizamos desfiles de trajes típicos, de máscaras e penteados afro-brasileiros; apresentação de teatro, de capoeira, de músicas e mural. As inscrições ocorreram de forma espontânea
por parte dos alunos afrodescendentes e já estão despertando ciúmes de alguns alunos que brincam
dizendo que após o projeto alguns alunos afrodescendentes estão se “achando”. Para nós educadores, esse ciúme tem algo de positivo. Queremos dizer que aquele aluno que antes passava despercebido na sala, agora faz a diferença e é isso que faz com que todo o nosso trabalho tenha valido a pena.
Percebemos que muito já foi feito, mas ainda há muito por fazer. Que se houver boa vontade de todos, essa
realidade poderá mudar. Cabe aos professores e alunos pensarem, decidirem, agirem, assumindo responsabilidades por relações étnico-raciais positivas, enfrentando e superando discordâncias, conflitos, valorizando os
contrastes das diferenças.
Sentimo-nos felizes em participar deste movimento em prol do reconhecimento da verdade histórica
de nossa pátria. Os materiais didáticos sempre foram coniventes com o racismo em nossa historiografia, não
trazendo a contribuição do negro para a construção sócioeconômico-cultural da identidade de nosso povo.
As sociedades modernas, entre as quais se inclui o Brasil, estão criando movimentos sociais para a recuperação da auto-estima dos grupos historicamente discriminados. Muitos profissionais destacados nos meios
acadêmicos têm contribuído com pesquisas para elucidar temas relativos aos negros. Vimos que professores,
intelectuais e pesquisadores têm se esforçado nessa direção. Nós, professores do estado do Paraná, na medida
do possível, estamos nos empenhando para desconstruir, junto com nossos alunos, a questão do preconceito
e discriminação racial, através da elaboração do projeto e no dia a dia em sala de aula.
“(...) resta hoje a cada escola construir,
ao seu modo, sua resposta ao paradoxo de
ser, ao mesmo tempo, igual para todos
e única para cada um.”
(Tigre e Teixeira)
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Grupo de Estudos de campina do simão (nrE Guarapuava)

Quando iniciamos os grupos de estudos não tínhamos noção do que iríamos encontrar. Era um
assunto, que se não novo, era pouco discutido em sala de aula. Já havíamos feito alguma coisa, atividades
isoladas, como no Dia da Consciência Negra, em que os alunos relembraram Zumbi dos Palmares. O
tema nos interessou à primeira vista por estar diretamente relacionado às disciplinas com as quais trabalhamos. Sentimos que seria proveitoso e de fato foi. Por ter sido aos sábados, pensávamos que poderia
ser cansativo ou monótono, pois gostaríamos de ficar em casa; mas pelo contrário, foram ótimos.

Relações Étnico-Raciais

Ângela Maria de Araújo
Maria Suzana T. Bortolanza
Maristela do Rosário Brasil Miranda
Simone Vujanski
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Descobrimos que tínhamos uma bagagem cultural bastante restrita em relação à história e cultura
africana. O que conhecíamos era o lado triste da África. Nunca havíamos procurado nos aprofundar em suas
tradições, festas ou em sua literatura. Se possuímos um relativo conhecimento da religiosidade africana, era
devido à mídia que mostrava os escravos e suas divindades, mas mesmo assim, era tudo muito superficial.
Apesar de sabermos que a África era um continente, ainda vinha à mente a idéia de ser tudo uma
coisa só, de que formavam um só país. Era como se o Brasil e a América do Sul fossem tudo a mesma
coisa. Nunca tínhamos parado para pensar o quão preconceituosa era nossa formação. Nas conversas,
aos sábados, lembrávamos de histórias de nossa infância, que nossos avós contavam e que ficaram
profundamente calcadas em nossas vidas. Frases como “Ela é tão linda, loira e olhos azuis. Como pode
ter se casado com um preto...” ou “Ela é escurinha, mas é caprichosa”.
Foi a partir dessas reflexões que surgiu a idéia da experiência em sala de aula. Uma das professoras havia lido o livro “Amistad”, que trata da história de alguns africanos que foram escravizados nos
EUA e de sua luta pela liberdade. Primeiramente, a bordo de um navio negreiro, e depois, nos Estados
Unidos. Em seguida, soubemos que o livro havia sido transformado em filme e o projeto começou a
tomar corpo quando exibimos esse filme para todas as séries do Ensino Médio.
A prioridade do trabalho era provocar a indignação dos alunos com relação ao tratamento dispensado aos
escravos no interior do navio. Concomitantemente, os alunos perceberam que a África é um vasto continente
e a maneira como os povos livres eram feitos escravos, fatos que nem mesmo alguns professores sabiam.
Paralelamente, nas disciplinas de História e Geografia, foram trabalhados aspectos do colonialismo
e imperialismo na África, a organização social, política e econômica africana. Ainda em História, o 3º
ano confeccionou cartazes referentes às diversas formas de preconceitos. Em Literatura, foram feitas
pesquisas sobre Romantismo e os poemas de Castro Alves. Os alunos declamaram o poema “Navio
Negreiro”, adaptando-o e mesclando-o com o filme numa peça teatral. Expuseram reproduções de
desenhos sobre a escravização no Brasil. Ainda, em Português, foram realizadas simulações sobre as
dificuldades de comunicação pelas barreiras da língua e elaboraram uma paródia da música “De São
Paulo a Belém”, abordando a discriminação racial e o preconceito. Em Artes, foram vistas as influências da Cultura Afro na Arte brasileira, com suas cores, musicalidade e expressão corporal. Em Língua
Estrangeira, foi feita a leitura e interpretação da fábula “The Peacock and the Crow” (O Pavão e o
Corvo), que abordava a discriminação racial.
Em todas as disciplinas trabalhamos assuntos como: solidariedade, coragem, religiosidade, coragem, dignidade, religiosidade, respeito à cultura do próximo e à família. Também estiveram em pauta
temas como a AIDS e a fome na África.
Na sua maioria, os alunos participaram entusiasticamente de todas as atividades, tornando o
trabalho muito gratificante. Percebemos que eles começaram a desenvolver um senso crítico sobre
a cultura preconceituosa, em que todos nós estamos imersos. Mas apesar do bom desempenho nas
atividades realizadas, concluímos que continuamos a trabalhar a face negativa da temática afro, ficando
somente na parte cruel e triste, como afirma o texto de Mary Del Priore. Acreditamos que poderíamos
ter explorado mais as questões afirmativas, como a poesia africana, os ritmos, a dança, o colorido visual,
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dentre outros. Acabamos nos detendo no que todos já sabiam. Ainda assim, foi uma experiência ótima,
pois é a partir dos erros que acertos futuros virão.
Enfim, os encontros nos proporcionaram momentos de reflexão e debate. Nos levaram a rever
práticas pedagógicas que haviam sido realizadas e as que não realizamos por desconhecer o assunto. Cabe,
portanto, a nós professores, mudar a imagem que se tem dos povos africanos e dos afrodescendentes,
que parte de concepções preconceituosas e racistas, internalizadas por todos ao longo de toda a vida.
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Grupo de Estudos de paranaguá (nrE paranaguá)
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Com o avançar das tecnologias as relações interpessoais têm avançado sobremaneira. No entanto,
isso não quer dizer que elas têm melhorado. Todos os dias encontramos ou vemos situações de violência
e intolerância no ambiente em que vivemos ou através dos veículos de comunicação. Percebemos assim,
que a surpreendente evolução tecnológica não vem acompanhada de evolução cultural e moral. As
pessoas se olham, se encontram e se falam, mas não se respeitam. Com certeza, todo esse procedimento
se repete no microcosmo escolar. Nossos alunos dominam quase todas as formas de tecnologia e, no
entanto, agem com extrema violência e preconceito quando o assunto é relacionamento. Cada vez mais,
manter um diálogo entre culturas, raças, etnias e religiões no ambiente escolar tem-se tornado difícil.
Nesse ambiente hostil, temos ainda que enfrentar a quase total ausência de material didático e de referência para trabalharmos a temática africana. O desconhecimento do outro é o maior dos preconceitos,
pois o medo do desconhecido gera reações desenfreadas de violência ou de indiferença. Essas reações
partem de alunos, pais e, o que é incrível, de muitos professores. Já ouvimos muitos “mestres” dizerem
que ninguém os obrigará a ensinar “batuque” nem “macumba” em sala de aula. Orixás são “coisas do
diabo”. Como podemos ver, para que um trabalho onde língua, história, cultura e todos os aspectos
essenciais de um povo sejam abordados e possa obter êxito, romper com estes preconceitos em nossas
instituições de ensino, antes de tudo, é imprescindível. Romper com discursos de intolerância e ideologias disseminadas por séculos, não é tarefa fácil, mas é o ponto de partida. Não podemos despertar nos
alunos o gosto pela literatura, pela arte, pela história africana se não conseguirmos falar sobre ÁFRICA
sem deboche, de forma consciente e crítica, nos auto-policiando para não deixarmos transparecer e/
ou transmitir qualquer forma de preconceito aos nossos alunos. De nada adiantaria termos excelentes
materiais didáticos se tivéssemos péssimos materiais humanos. Podemos ensinar sem livros, mapas e
cadernos, mas se não estamos preparados para tal, de pouco nos servirá o material didático.
O ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Africana sob o ponto de vista do estudo da família,
do trabalho, da vida urbana, da relação com a natureza e das práticas religiosas, abordados nesses encontros,
ajudou-nos a conduzir e até a mediar diversas formas de saberes nas mais variadas disciplinas. Em relação à
família foi importante enfocarmos a formação da sociedade africana e a preponderância da ancestralidade,
assim como as relações de grupos étnico-raciais distintos. O papel da mulher e do homem. A proteção e
os cuidados infantis (altas taxas de mortalidade). Quanto ao trabalho, percebemos a surpreendente relação
dos grupos africanos com o cultivo da terra, onde homens e mulheres tinham papéis prédeterminados. As
atividades desempenhadas por estes grupos transplantados, em nosso país, por meio de imagens deixadas
por artistas e viajantes, sejam em trabalhos “leves” ou nas fazendas sob as ordens de um feitor.
Trabalhamos a questão do urbanismo e da construção de importantes centros urbanos em toda a África, desmistificando a idéia de que viviam nas matas, como tribos. Outro
aspecto importante sobre a vida urbana africana foi tratar da educação da juventude – aquisição de virtudes morais, habilidades manuais, técnicas de guerra, artesanato, comércio, misticismo, desenvolvimento corporal, sociabilidade, obediência à ordem e às autoridades, além
de oratória e poesia. Quanto aos outros aspectos, da relação com a natureza e as práticas
religiosas, decidimos adiar o trabalho com esta temática para um outro momento, já que necessitávamos
de maior conhecimento e experiência no assunto e para não os abordarmos de forma preconceituosa
e superficial, pois para fazermos os alunos superarem aquela visão colonialista européia de rejeição à
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cultura africana e levá-los a valorizar o negro como indivíduo construtor de nossa história demandará
tempo e informação. Assim, torna-se necessário a inclusão dessas temáticas, como também a urgente
conscientização do corpo docente, para que após, possamos partir para o discente.

Para contemplar as necessidades de um universo tão amplo, com histórias de vidas e experiências, é preciso um projeto educativo diferenciado, diverso daquele comumente destinado ao ensino
regular. Essa concepção de aprendizagem, mecanicista e cumulativa, que desconsidera o processo de
construção do conhecimento e as histórias pessoais dos sujeitos, não ajudará a romper paradigmas
pré-estabelecidos e tão arraigados em nossa sociedade. Portanto, é importante elaborar um currículo
diversificado e participativo, definindo-o a partir das necessidades e interesses dos sujeitos envolvidos
no processo pedagógico; levando em consideração a realidade sociocultural, científica e tecnológica em
que essas pessoas estão inseridas. Suas histórias e vida estão carregadas de sabedoria e conhecimento
e isso precisam ser consideradas. Enfim, devemos oferecer condições para que os estudantes possam
desenvolver novas habilidades e adquirir conhecimentos para tomar decisões apoiadas em uma consciência solidária; aprender a investigar a realidade e a interpretá-la buscando soluções para problemas
que os afetam; reconhecer as desigualdades sociais e econômicas mobilizando-se para lidar com elas;
ter acesso a bens culturais que apoiem e fortaleçam a conquista e a garantia de direitos à cidadania.
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Nos poucos projetos colocados em prática ao longo deste e de outros anos, iniciamos uma lenta
reformulação dos conteúdos acrescentando paulatinamente a temática afro-brasileira e africana. Abordamos em Língua Portuguesa e História, as tradições orais (contos e lendas), a literatura e a influência de
vocábulos africanos na formação de nosso idioma e cultura. Nas áreas de exatas e ciências, abordamos
temas que raramente são privilegiados nos livros didáticos como a etnomatemática e a etnoastronomia; os
conhecimentos científicos e tecnológicos dos povos africanos e sua contribuição para a evolução da nossa
sociedade. Outro elemento, também importante para superar a visão preconceituosa sobre a África, foi o
estudo dos reinos e impérios pré-coloniais. Em um dos projetos desenvolvidos no Colégio Estadual Helena
Viana Sundin, realizamos uma mostra cultural Afro, composta de exposições com banners, onde a África
era retratada em todos os seus aspectos – político, econômico, social, religioso e literário – desenvolvidos
e criados por equipes de alunos; imagens dos negros no Brasil Colonial, retratados pelos artistas viajantes
e esculturas oriundas da África. Tudo buscando desfazer as visões negativas que nos são apresentadas
cotidianamente pela mídia. É claro que não deixamos de mostrar os trabalhos desenvolvidos em classe
durante o bimestre com os alunos em várias disciplinas: desenhos e pinturas, das aulas de Arte e Língua
Portuguesa (a partir de lendas africanas); painéis sobre as diversas danças de matriz africanas (Lundun,
Samba, Congado, Capoeira, Tambor de Crioula, Rap, Hip-hop e Funk); oficinas de cerâmica; desfile de
moda e beleza negra; além das apresentações culturais (dança, música e teatro) que contou com a participação de grupos de alunos de outros colégios da cidade, num intercâmbio cultural.
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Grupo de Estudos de são sebastião da amoreira (nrE cornélio
procópio)
Erotildes Ramalho
Lucilene Casaçolli
Luzia Gouveia
Silmara Faria
Silvana Cordeiro
Shirlei Bueno Oliveira

Logo que se iniciou o ano letivo de 2006, como havíamos planejado na semana pedagógica,
cada professor em sua disciplina tentou mostrar ao longo do ano um pouco da História e Cultura
Africana e Afro-Brasileira pois, como é comum na prática escolar, esquecemos que muito da riqueza e
da diversidade cultural brasileira advinda da África. Com a intenção de transformarmos nossa escola
em um espaço capaz de incorporar, nos processos pedagógicos, temas sociais e atuais que dêem voz
a todos os estudantes, independente de raça ou cor, foi que nós, os professores da Escola João Turin,
desenvolvemos diversas atividades. Com tais procedimentos visávamos também levar os alunos a expressarem suas vivências e seus diferentes pontos de vista para que se tornassem cidadãos atuantes e
críticos. Além disso, tentamos desconstruir a imagem equivocada do “país” africano, que é vista por
muitos como lugar onde há apenas guerras, doenças, misérias e povos “primitivos” que necessitavam
de nossa solidariedade e compaixão; e, promover a valorização da História e Cultura Afro-Brasileira e
Africana, bem como mostrar que a África foi o berço da humanidade e do conhecimento.
158

relações étnico e raciais.indb 158

2/3/2009 13:07:45

Nas disciplinas de Artes e Educação Física houve apresentações de rodas de capoeira, desfiles
com penteados afros e eleição da mais bela afrodescendente da nossa escola. Em Língua Inglesa, os
alunos apresentaram biografias de africanos e afrodescendentes famosos que legaram realizações, não
só pelo seu povo, mas pelo mundo, como Martin Luther King e Bob Marley (com suas canções), que
encantaram e ensinaram muitas pessoas. Em Língua Portuguesa, montamos um mural com textos
literários de vários poetas e escritores africanos e afrodescendentes como Mia Couto, Paula Tavares e
Luandino Vieira, dentre outros. Os alunos puderam conhecer um pouco de literatura e entender que
embora a oralidade tenha um papel muito forte na cultura africana, o povo africano também sabia ler,
escrever e viviam em cidades bem desenvolvidas. Que os escritores africanos receberam muitos prêmios
acadêmicos, principalmente Wole Soyinka, Nadine Gordimer, Coetzee e Mia Couto, dentre os quais
três “Nobel da Literatura” e outros grandes prêmios pelos seus trabalhos, mostrando para o mundo
um pouco da história e da realidade africana.
Nas aulas de Geografia e História, através de pesquisas, montagem de gráficos e maquetes de
quilombos, senzalas, painéis e exposição de ferramentas de trabalho, os alunos perceberam que a África
não é apenas um país e sim um continente, com muita diversidade cultural, e que pode ser dividida em
duas Áfricas, a branca e a subsaariana. Que a mídia, geralmente, mostra apenas uma imagem distorcida
do continente. Que o povo africano veio para o nosso país e muito contribuiu para a economia do
Brasil Colônia, trazendo seus inventos e sua mão-de-obra.

Ao final dos trabalhos, nós professores percebemos que devíamos ter buscado mais informações
para compreender as relações raciais no Brasil, a fim de que nos tornássemos capazes de fazer análises
e críticas aos textos e aos métodos de ensino. E que, também precisávamos aprender como intervir no
sentido de promover uma educação mais humana acerca das etnias. Que a nós caberia a preocupação
de exigir políticas educacionais que viabilizassem e garantissem o acesso dos afrodescendentes aos
estabelecimentos de ensino. Que a cultura e a história desse povo fossem devidamente respeitadas e
ensinadas, uma vez que, os jovens de cor negra continuam tendo seus direitos de cidadania negados,
inclusive o direito de freqüentar o ambiente escolar. Que é papel de todos nós professores, mas que
deve ser assumido também por toda a comunidade escolar, propiciar o fortalecimento da auto-estima
das crianças e jovens negros criando condições para que os brasileiros de todas as raças e etnias, co-

Relações Étnico-Raciais

A partir de leituras, pesquisas e debates sobre as novelas que abordavam o tema, os alunos
puderam compreender, também, que os africanos não viviam como escravos em suas terras e que a
justificativa de que foi fácil escravizá-los era falsa. Também, que não eram preguiçosos ou acomodados, pois muitos morreram lutando contra a escravidão e não cediam às chibatadas de seus “donos”,
fugindo para os Quilombos, seguindo o exemplo de Zumbi. Usando notícias de jornais e revistas, os
alunos puderam compreender que os problemas atuais que existem nos diversos países da África, como
misérias, epidemias e guerras civis são problemas que existem no mundo todo, até mesmo no nosso
país, e inclusive, em países considerados do primeiro mundo. Ainda, com jornais e revistas, alunos
de 7a. e 8a. séries, após leituras e reflexões em grupo, concluíram que apesar do povo africano e dos
afrodescendentes terem os seus direitos de igualdade assegurados pela Lei, não acontece na vida real,
uma vez que o preconceito, mesmo de uma forma velada, ainda impera e que ainda podemos constatar
a presença da desigualdade racial e cultural em nossa sociedade.
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nheçam a cultura e história dos negros, até então marginalizados, pois, numa sociedade multirracial e
multicultural como a nossa, temos de saber identificar e controlar os preconceitos e estereótipos que
rodeiam toda a história e cultura do povo africano.

ReFeRÊncias
GENTILE, Paola. África de todos nós. In: Revista Nova Escola. São Paulo: Abril, ano XX, n. 187, nov. 2005,
p. 42-49.
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suGEstõEs FilMEs, MÚsicas, liVros E sÍtios
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tEcnoloGias contriBuindo para a prática
pEdaGÓGica
No início deste novo século, grandes desafios se apresentam à educação. Dentre eles, a urgência
em se desenvolver um tratamento pedagógico voltado à diversidade, este elemento compreende uma
possibilidade real de construção identitária, de reconhecimento das contribuições de diferentes grupos
humanos à constituição nacional e, inequivocamente, de enfrentamento às mais diversas manifestações
de violência. Nesse contexto, de forma ampla, merecem destaque o preconceito, a discriminação e,
particularmente, o racismo1, sem que sejam abandonados os desafios antigos que permanecerão na
pauta de superação da comunidade escolar. Para tal, há uma crescente necessidade de desenvolvimento
e apropriação de um mecanismo que vincule os conteúdos escolares à curiosidade e interesse dos/as
educandos/as.
A presença de múltiplas tecnologias em nossa sociedade é inegável e se elas fazem parte do diaa-dia de todos/as, trazendo novas formas de pensar, sentir e agir, nada mais natural que a utilização
dessas formas na escola, como instrumento de inserção dos/as educandos/as na sociedade, “ampliando
sua leitura de mundo e possibilitando sua ação crítica e transformadora”2. Nesse contexto, a tecnologia
deve ser compreendida como uma opção de se fazer educação contextualizada com as questões sociais
e suas contradições, visando o desenvolvimento integral do ser humano.
No entanto, deve-se levar em conta que não basta utilizar tecnologia, é necessário inovar em
termos de prática pedagógica. Nessa perspectiva, esta publicação traz algumas sugestões de filmes,
músicas, livros e sítios da Internet, a fim de oferecer aos profissionais da educação, alternativas de
trabalho que possibilitem o desenvolvimento do debate étnico-racial em sala de aula.

1

Racismo, visto aqui, como: “a suposição de que há raças e, em seguida, a caracterização biogenética de fenômenos puramente sociaculturais. E também uma modalidade de dominação ou, antes, uma maneira de justificar a dominação de um grupo sobre outro,
nas diferenças fenotípicas da nossa espécie. Ignorância e interesses combinados, como se vê. SANTOS, Joel R. O que é racismo.
São Paulo: Brasiliense, 1994.

2

POCHO, Cláudia Lopes. Tecnologia educacional: descubra suas possibilidades na sala de aula. Petrópolis: Vozes, 2003, p. 8.
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Nas indicações audiovisuais, dentre as várias categorias elencadas, uma das possibilidades de
utilização, por sua curta duração (vinte minutos, em média) são os documentários. A exibição integral
do material poderá ser seguida de discussões que se desenrolarão durante ou posteriormente aos encontros da turma.
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A música é outro importante recurso que pode tornar-se um aliado no cotidiano escolar. Sendo
uma das linguagens artísticas mais próximas dos/as educandos/as, está presente em todos os ambientes.
Quando problematizadas, além de proporcionar a apreensão de conhecimentos, auxilia no desenvolvimento da criatividade e na concentração. Existem várias possibilidades de se explorar a relação música/
educação, desde o aprendizado de algum instrumento até a apreciação sonora de obras. Todos sabem
da contribuição africana à cultura e de forma especial à música brasileira e, neste sentido, é possível
apoderar-se desta construção coletiva como alternativa pedagógica. As letras indicadas, que tratam
de inúmeras facetas do debate racial, são apenas algumas das muitas obras elaboradas neste processo
histórico.
As indicações de livros e links eletrônicos (sítios) são outros recursos disponibilizados aos/as
educadores/as nesta publicação. Embora a Internet não tenha sido criada para alcançar objetivos educativos, ela pode ser utilizada em diversas situações de aprendizagem, assim como os livros elencados.
O avanço dos meios de comunicação – impresso, sonoro, televisivo ou digital – vem contribuindo para
mudar em nossa sociedade, hábitos, concepções de vida e a própria cultura. Cada vez mais velozes na
criação e transmissão de informações e imagens, muitas vezes podem acarretar um acúmulo exacerbado,
uma vez que a disposição de tempo, para refletir e analisar o que é lido, visto e ouvido, geralmente é
insuficiente no âmbito escolar. Apesar de muitas vezes difundirem ideologias, permitem, no entanto,
através de seu fluxo de informação acessível a todos/as, vincular os indivíduos ao seu tempo e local e
garantir informações, num processo de educação informal, àqueles que têm neles as únicas oportunidades de aprendizagem.
Entretanto, esses meios “não são todo-poderosos nem diabólicos, são simples, fáceis, mas não
ingênuos; fascinantes e preocupantes, ao mesmo tempo”3. Cabe ao educador fazer uma leitura crítica
dos meios antes de negá-los ou em assimilá-los totalmente. “Optar por uma proposta pedagógica de
leitura crítica da comunicação significa reconhecer o papel da mídia na formação dos/as educandos/
as e perceber no campo da comunicação de massa um objeto de reflexão no universo da escola, ainda que ele esteja presente no dia-a-dia de educandos/as e educadores/as”4. Trata-se de incluir todos
aqueles meios que influenciam o convívio social, as formas de pensar, sentir e se relacionar com o
conhecimento.
Enfim, este não é um debate fácil, pois se vincula a fortes construções sociais em processo de
desconstrução. Humanizar as relações dentro do espaço escolar; valorizar o conhecimento, mas um
conhecimento vivo, dinâmico, que tenha significado, tanto para quem ensina quanto para quem aprende; estreitar as relações e aprender a desconstruir tabus; falar sobre o que os séculos calaram; debater,
conhecer e coletivamente construir uma educação voltada para o respeito étnico-racial: esses são, nesse
III Caderno, os objetivos da apropriação de novas linguagens e tecnologias.

3

MORAN, José Manoel. Como ver televisão – Leitura crítica dos meios de comunicação de massa. São Paulo: Paulinas, 1991, p. 6.

4

CHIAPPINI, Lígia (coord). Aprender e ensinar com textos. 3a. ed. São Paulo: Cortez, 2000.
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FilMEs E docuMEntários

aBoliçÃo

Direção: Zózimo Bulbul
Sinopse: Este documentário alinha entrevistas de artistas e pensadores para tecer um reflexão em torno
de como o Brasil, cem anos após a abolição da escravatura, continua refém de contradições que aprisionam
sua população negra em situação de inferioridade e exclusão. Drama. Brasil, 1987/1988, 150 minutos.
Fonte: http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.php?idf=12765

alEiJadinHo – paiXÃo, GlÓria E suplÍcio

Direção: Geraldo Santos Pereira
Sinopse: A história do escultor mineiro Antônio Francisco Lisboa, o Aleijadinho, acompanhando sua
vida e sua formação artística e cultural. O filme mostra o relacionamento com a escrava Helena, os conflitos
políticos com o pai, um arquiteto português, a sua amizade com o inconfidente Cláudio Manoel da Costa e
a doença que o deixou deformado, mas não conseguiu impedi-lo de trabalhar. O enredo é ambientado no
ano de 1858, quando o professor e historiador Rodrigo Bretas (Antonio Naddeo) descobre a existência da
parteira Joana Lopes (Ruth de Souza), uma nora de Aleijadinho (Maurício Gonçalves) que havia morrido 44
anos antes. Através dos relatos dessa mulher, o pesquisador reconstitui a trajetória do artista, filho de uma
escrava e do arquiteto português Manoel Francisco Lisboa (Edwin Luisi), e que se tornou o mais importante
escultor do período barroco mineiro.
Fonte: http://www.webcine.com.br/filmessi/aleijadi.htm

antÔnia

Sinopse: Vila Brasilândia, periferia de São Paulo. Preta (Negra Li), Barbarah (Leila Moreno), Mayah
(Quelynah) e Lena (Cindy) são amigas desde a infância e sonham em viver da música. Elas deixam o trabalho
de backing vocal de um conjunto de rap de homens para formar seu próprio conjunto, o qual batizam de
Antônia. Descobertas pelo empresário Marcelo Diamante (Thaíde), elas passam a cantar rap, soul, MPB e pop
em bares e festas da classe média. Mas quando o sonho delas parece começar a se tornar realidade o cotidiano
de violência, machismo e pobreza em que vivem afeta o grupo. Drama. Brasil, 2006, 90 minutos.
Fonte: www.antonia-ofilme.com.br

relações étnico e raciais.indb 165

Relações Étnico-Raciais

Direção: Tata Amaral

165

2/3/2009 13:07:48

aruanda
Direção: Linduarte Noronha

Sinopse: Os quilombos marcaram época na história econômica do nordeste canavieiro. A luta
entre escravos e colonizadores terminava, às vezes, em episódios épicos, como Palmares. Olho D’Água
da Serra do Talhado, em Santa do Sabugi, Paraíba, surgiu em meados do século passado, quando o
ex-escravo e madeireiro Zé Bento, partiu com a família, à procura da terra de ninguém. Com o tempo,
Talhado transformou-se num quilombo pacífico, isolado das instituições do país, perdido nas lombadas do Chapadão Nordestino, com uma pequena população presa a um ciclo econômico trágico e
sem perspectivas, variando do plantio de algodão à cerâmica primitiva, vendida na feira ao pé da serra.
Documentário. Brasil, 1960, 20 minutos.
Fonte: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/filmes/filmes_abrir.asp?cod_filme=195

BalÉ dE pÉ no cHÃo

Direção: Lilian Solá Santiago e Marianna Monteiro
Sinopse: O vídeo-documentário Balé de Pé no Chão resgata a surpreendente trajetória de Mercedes Baptista, artista responsável pela elaboração de uma linguagem afro-brasileira de dança, a partir
da década de 50. Revela o papel central da cultura afrodescendente na dança moderna brasileira, e o
pioneirismo de Mercedes Baptista na luta pela afirmação do negro na dança cênica nacional. Documentário. Brasil, 2005, 25 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=379

BopHa! À Flor da pElE

Direção: Morgan Freeman
Sinopse: Micah Mangena é sargento da polícia na África do Sul, um inquestionável suporte dos
poderes estabelecidos. Um conflito que está desestruturando a África do Sul de 1980, está a ponto de
despedaçar violentamente o próprio mundo de Micah. Seu filho está percebendo que o apartheid é
cruel... e que Micah é parte desse sistema. “Bopha” é uma palavra da língua Zulu que significa “prender” ou “deter”. Para o regime opressor, é um ato de fortalecimento. Para a crescente multidão de
ativistas, é um enfurecido grito de protesto, o grito cujo poderoso impacto é sentido até hoje. EUA,
1993, 114 minutos.
Fonte: http://www.pacificmusic.com.br/detalhe.asp?Produto=13423&Familia=1
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caFundÓ

Direção: Clóvis Bueno e Paulo Betti
Sinopse: Um tropeiro, ex-escravo deslumbrado com o mundo em transformação e desesperado para
viver nele. Este choque leva-o ao fundo do poço. Derrotado, ele se abandona nos braços da inspiração, alucinase, ilumina-se, é capaz de ver Deus! Uma visão em que se mistura a magia de suas raízes negras, com a glória da
civilização judaico-cristã. Sua missão é ajudar o próximo. Ele se crê capaz de curar, e acaba curando. O triunfo
da loucura da fé! Sua morte, nos anos 40, transforma-o numa das lendas que formou a alma brasileira e, até hoje,
nas lojas de produtos religiosos, encontramos sua imagem: O Preto Velho, João de Camargo. Drama. Brasil,
2006, 101 minutos.
Fonte: http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/filmes/cafundo/cafundo.asp

catEdrático do saMBa

Direção: Noel Carvalho e Alessandro Gamo
Sinopse: Câmera-olho malandreia pela cidade e encontra o sambista, cantor e compositor Germano Mathias. Ao som do samba sincopado, uma parte importante da cultura popular paulista emerge.
Documentário. Brasil, 1999, 24 minutos.
Fonte: http://cinema.terra.com.br/ficha/0,,TIC-OI4612-MNfilmes,00.html

cHico rEi

Direção: Walter Lima Jr.
Sinopse: Em meados do século XVIII, Galanga, rei do Congo, é aprisionado e vendido como
escravo. Trazido da África num navio negreiro, recebe o cognome de Chico Rei e vai trabalhar nas
minas de ouro de um desafeto do governador de Vila Rica. Escondendo pepitas no corpo e nos cabelos, Galanga habilita-se a comprar sua alforria e, após a desgraça do seu ex-senhor, adquire a mina
Encardideira, tornando-se o primeiro negro proprietário. Ele associa-se a uma irmandade para ajudar
outros negros a comprarem sua liberdade. Drama. Brasil, 1985, 110 minutos.
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Fonte: http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/filmes/chico-rei/chico-rei.asp
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cordÃo dE ouro

Direção: Antônia Carlos Fontora
Sinopse: Jorge, escravo de uma mina de selênio em Eldorado, onde a companhia Progresso reúne
a técnica mais moderna a formas primitivas de trabalho, consegue escapar valendo-se de sua perícia no
jogo de capoeira. Na fuga, é ajudado pelo Caboclo Cachoeira que o conduz até Aruanda, onde espera o
seu orixá, Ogum. Este lhe ensina os mistérios da capoeira e lhe dá um cordão de ouro protetor, com a
missão de voltar a Eldorado e livrar seu corpo do cativeiro. Jorge alia-se aos guerreiros da Cidade Verde
mas é capturado e levado para o mercado de escravos da Progresso, onde é comprado por Dandara,
ex-escrava e atualmente amante de Pedro Cem, chefe da companhia. Encarregado da guarda pessoal
de Dandara, Jorge lidera uma rebelião de escravos mas é aprisionado e condenado a ser enterrado vivo.
Enquanto cava sua própria cova, ele recebe uma revelação de Ogum, derrotando então Pedro Cem e
trazendo liberdade para seu povo. Aventura. Brasil, 1978, 77 minutos.
Fonte: http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/

crianças inVisÍVEis

Direção: Mehdi Charef, Kátia Lund, John Woo, Emir Kusturica, Spike Lee, Jordan Scott,
Ridley Scott e Stefano Veneruso
Sinopse: Uma série de curtas mostrando a dificuldade das crianças em sobreviver ao enfrentar
a realidade das ruas. Seja coletando sucata nas ruas de São Paulo ou roubando para viver em Nápoles e
no interior da Sérvia, os filmes são protagonizados por personagens infantis que lidam com uma dura
realidade, na qual crescer muito cedo acaba sendo a única saída.
Fonte: http://www.adorocinema.com/filmes/all-the-invisible-children/all-the-invisible-children.asp#Sinopse

cruZ E sousa – o poEta do dEstErro

Direção: Sylvio Back
Sinopse: Reinvenção da vida, obra e morte do poeta catarinense Cruz e Sousa (1861-1898),
fundador do Simbolismo no Brasil e considerado o maior poeta negro da língua portuguesa. Através
de 34 “estrofes visuais”, o filme rastreia desde as arrebatadoras paixões do poeta em Florianópolis
até seu emparedamento social, racial, intelectual e trágico no Rio de Janeiro. Drama. Brasil, 2000, 86
minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/cruz-e-sousa/cruz-e-sousa.asp
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diaMantEs dE sanGuE

Direção: Edward Zwick
Sinopse: Serra Leoa, final da década de 90. O país está em plena guerra civil, com conflitos
constantes entre o governo e a Força Unida Revolucionária (FUR). Quando uma tropa da FUR invade
uma aldeia da etnia Mende, o pescador Solomon Vandy (Djimon Hounson) é separado de sua família,
que consegue fugir. Solomon é levado a um campo de mineração de diamantes, onde é obrigado a
trabalhar. Lá ele encontra um diamante cor-de-rosa, que tem cerca de 100 quilates. Solomon consegue
escondê-lo, mas é descoberto por um integrante da FUR. Neste exato momento, ocorre um ataque
do governo, que faz com que Solomon e outros sejam presos. Na cadeia, conhece Danny Archer (Leonardo DiCaprio), um ex-mercenário nascido no Zimbábue que se dedica a contrabandear diamantes
para a Libéria, de onde são vendidos a grandes corporações. Danny ouve um integrante da FUR acusar
Solomon de ter escondido o diamante e se interessa pela história. Ao deixar a prisão Danny faz com
que Solomon também saia, propondo-lhe um trato: que ele mostre onde o diamante está escondido,
em troca de ajuda para que possa encontrar sua família. Solomon não acredita em Danny mas, sem
saída, aceita o acordo. Aventura, EUA, 2006,138 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/diamante-de-sangue/diamante-de-sangue.asp#Sinopse

Eu, uM nEGro

Direção: Jean Rouch
Sinopse: Jovens nigerienses deixam sua terra natal para procurar trabalho na Costa do Marfim.
Desenraizados em meio à civilização moderna, acabam chegando a Treichville, bairro operário de
Abdijam. O herói, que conta sua própria história, se autodenomina Edward G. Robinson, em honra
ao ator americano. Da mesma forma, seus amigos escolhem pseudônimos destinados a lhes forjar,
simbolicamente, uma personalidade ideal. Documentário. França, 1959, 73 minutos.
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Fonte: http://www.cinefrance.com.br/atualidades/dvd-video/?filme=395
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Faça a coisa cErta

Direção: Spike Lee
Sinopse: Sal (Danny Aiello), um ítalo-americano, é dono de uma pizzaria em Bedford-Stuyvesant,
Brooklyn, uma das áreas mais pobres de Nova York, onde predominam negros e latinos. Ali, juntamente
com Vito (Richard Edson) e Pino (John Turturro), seus filhos, é ajudado por Mookie (Spike Lee), um
funcionário. Sal costuma decorar seu estabelecimento com fotos de ídolos dos esportes e do cinema
ítalo-americanos, desagradando sua freguesia. No dia mais quente do ano, Buggin’ Out (Giancarlo
Esposito), o ativista local, vai até lá comer pizza e se desentende com Sal por não existirem negros na
“Parede da Fama”. Sal retruca que a parede é só para ítalo-americanos e se Buggin’ Out quer ver fotos
dos “irmãos” que abrisse sua própria pizzaria. Irritado, Buggin passa o resto do dia tentando organizar
um boicote contra a pizzaria. Este incidente trivial é o ponto de partida para um efeito dominó, que vai
gerar uma série de mal-entendidos, que resultam em pancadaria. A polícia chega ao local e acaba matando um dos fregueses, transformando a confusão em tragédia. Drama. EUA, 1989, 120 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/faca-a-coisa-certa/faca-a-coisa-certa.asp

FilHas do VEnto

Direção: Joel Zito Araújo
Sinopse: História lírica de redenção amorosa entre irmãs, mães e filhas, este filme reúne o maior
elenco negro da história do cinema brasileiro. A ação se passa em uma pequena cidade do interior de
Minas Gerais, onde os fantasmas da escravidão e do racismo acentuam os dramas das personagens de
forma sutil e poderosa. A trama está centrada na trajetória de duas irmãs: uma delas, ainda jovem, partiu
para tentar a carreira de atriz na cidade grande; a outra ficou para cuidar do pai. Anos mais tarde, vão
se reencontrar. Brasil, 2004, 84 minutos.
Fonte: http://www.festivaldoriobr.com.br/f2004/web/filme.asp?id_filme=134

GanGa ZuMBa

Direção: Cacá Diegues
Sinopse: O filme começa num engenho de cana-de-açúcar, no nordeste brasileiro, entre os
séculos XVI e XVII. Inspirados pelo Quilombo dos Palmares, uma comunidade de negros fugidos da
escravidão, situada na Serra da Barriga, alguns escravos tramam a fuga para lá. Entre eles, se encontra
o jovem Ganga Zumba, futuro líder daquela república revolucionária, a primeira de toda a América.
Drama. Brasil, 1964, 92 minutos.
Fonte: http://www.adorocinemabrasileiro.com.br/filmes/ganga-zumba/ganga-zumba.asp
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FaMÍlia alcÂntara

Direção: Daniel Solá Santiago e Lilian Solá Santiago
Sinopse: Família Alcântara é um encontro íntimo com uma família extensa que forma um grupo
de aproximadamente 70 pessoas cujas origens remetem à bacia do Rio Congo, no continente africano.
Através de gerações, seguem preservando sua história, mantida pela tradição oral, praticando costumes
oriundos da África. O filme explora a cultura única criada pela população de africanos de origem bantu
escravizados no Brasil e mostra como as questões históricas e sociológicas mais sérias influem na vida
de cada um de seus descendentes. Documentário. Brasil, 2006, 56 minutos.
Fonte: http://www.sesisp.org.br/home/2006/sociocultural/CinePremioMostra7.asp?n=13

FaVEla risinG

Direção: Matt Mochary, Jeff Zimbalist
Sinopse: A história do grupo cultural AfroReggae e a vida de Anderson Sá, vocalista da banda.
Mostrando as conquistas do movimento AfroReggae, o documentário explicita como a música e a
cultura das classes baixas brasileiras tornam-se catalisadoras de uma mudança social radical. Documentário. Brasil, 2005, 80 minutos.
Fonte: http://br.cinema.yahoo.com/dvd/filme/13986/favelarising

FÉrias EM casa

Direção: Jean-Marie Teno

Fonte: http://www.cinefrance.com.br/atualidades/cinema/?cidade=Campinas_SP&filme=149&data=2006-09-15+200
6-11-

Relações Étnico-Raciais

Sinopse: Em 1998, Jean-Marie Teno volta, durante o verão, à terra de sua infância, nos Camarões. De Yaoundé, cidade grande, até Badjoun, aldeia onde passava as férias na infância, a viagem lhe
permite fazer inventário irônico da situação do país. Ao sabor dos encontros, o autor denuncia a incompetência da administração e o fascínio pela modernidade importada da Europa, que não se adapta
à África e suas tradições. “A escola nos ensinou a desprezar os símbolos de nossa cultura e a palavra de
nossos avós” lastima ele. À procura de um novo modelo para a África, sonha com uma modernidade
a serviço da maioria, que permita ao país reconciliar-se com sua cultura. Documentário. França, 2000,
75 minutos.
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FrontEiras dE sanGuE

Direção: Mário Borgneth
Sinopse: Investiga a problemática política da África Austral. Região Sul do continente africano
minada pelo sistema de apartheid, praticado na África do Sul. Busca denunciar a política de desestabilização que o sistema de apartheid promove contra os estados independentes da zona, exportando as
suas contradições internas e internacionalizando o conflito. Dá ênfase essencial ao impacto dessa ação
destruidora, sobre os processos de reconstrução nacional que se desenvolve em Moçambique, Angola,
Zimbabwe, Zâmbia, Tanzânia e Botswana. Procurando as causas próximas e remotas dessa situação,
traça a cronologia política da história regional nos últimos 26 anos, acompanhando a movimentação de
suas forças políticas desde o desencadear das lutas de libertação nas ex-colônias portuguesas, nos anos
sessenta, até os dias sombrios da morte do Presidente Samora Machel em 1986. Como reportagem
documental, o filme lança mão de uma vasta pesquisa de arquivo de imagens e sons que reconstituem
os principais episódios deste calendário. Documentário. Moçambique/Brasil, 1987, 90 minutos.
Fonte: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/filmes/filmes_abrir.asp?cod_filme=262

HoMEns dE Honra

Direção: George Tillman Jr.
Sinopse: Carl Brashear (Cuba Gooding Jr.) veio de uma humilde família negra, que vivia em uma
área rural em Sonora, Kentucky. Ainda garoto, no início dos anos 40, já adorava mergulhar e jovem, se
alistou na Marinha esperando se tornar um mergulhador. Inicialmente Carl trabalha como cozinheiro
que era uma das poucas tarefas permitidas a um negro na época. Acaba sendo preso quando resolve
mergulhar no mar em uma sexta-feira, pois os negros só podiam nadar na terça-feira. Porém, sua velocidade como nadador é percebida e se torna um “nadador de resgate”, por iniciativa do capitão Pullman
(Powers Boothe). Ao solicitar seu ingresso na escola de mergulhadores, encontra o comandante Billy
Sunday (Robert De Niro), um instrutor de mergulho áspero e tirânico. No princípio Sunday faz muito
pouco para encorajar as ambições de Brashear e o aspirante a mergulhador descobre que o racismo
no exército é um fato quando os outros aspirantes brancos – exceto Snowhill (Michael Rapaport),
se negam a compartilhar um alojamento com um negro. Mas a coragem e determinação de Brashear
impressionam Sunday e os dois se tornam amigos quando Brashear tem de lutar contra o preconceito
e a burocracia militar. Drama. EUA, 2000, 128 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/homens-de-honra/homens-de-honra.asp#Sinopse
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Honrados aMaros BEnditos

Direção: Tânia Anaya.
Sinopse: A Família dos Amaros descende de Amaro Pereira das Mercês, escravo liberto que
comprou terras erodidas e abandonadas nos arredores de Paracatu em fins do século XVIII, após a
decadência do ouro. Nesta terra, Pituba, viveu com outros negros forros, constituiu sua família, dançou
suas festas, plantou sua roça, criou seus poucos animais, viu a sociedade do ouro dar lugar às grandes
fazendas. Os homens e mulheres deste vídeo viveram em Pitiba até o começo da década de 60. Afastados
de suas terras de origem, hoje os Amaros vivem num bairro da periferia da cidade, onde permanecem
plantando, criando animais e produzindo arte em seus pequenos quintais... E dançando em suas festas,
como na Caretada, uma mascarada em que os homens se enfeitam com fitas e cores para louvar, durante
24 horas ininterruptas, a virtude de São João. Documentário. Brasil, 30 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=344

iYalodE: daMas da sociEdadE

Direção: Maria Emilia Coelho e José Pedro da Silva Neto
Sinopse: Este documentário aborda a religião do candomblé através de algumas das mais antigas
mães-de-santo da cidade de São Paulo. Brasil, 2005, 52 minutos. Rede Palmares – TV.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

JoÃo cÂndido, o alMirantE nEGro

Direção: Emiliano Ribeiro
Sinopse: Um grupo de teatro de periferia encena a revolta dos marinheiros da Armada, em
1910, contra o uso da chibata nos navios brasileiros, e as conseqüências sobre o líder do movimento,
o marinheiro João Cândido. Documentário/Ficção. Brasil, 1987, 10 minutos.

Relações Étnico-Raciais

Fonte: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/filmes/filmes_abrir.asp?cod_filme=69
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JuBiaBá

Direção: Nelson Pereira dos Santos
Sinopse: Vem da obra de Jorge Amado e narra o amor inter-rracial entre uma rica filha de um
comendador e Antonio Balduíno, negro órfão do morro do Capa-Negro de Salvador, protegido pelo
feiticeiro e macumbeiro centenário Jubiabá. Drama. Brasil, 1987, 100 minutos.
Fonte: http://melhoresﬁlmes.com.br/ﬁlmes/jubiaba

JuVEntudE da diáspora – a diáspora E o pan-aFricanisMo no olHar da
JuVEntudE

Sinopse: O DVD apresenta a produção de um vídeo-documentário feito pelos jovens jornalistas
que integram o Instituto de Mídia Étnica, de Salvador, os quais trabalharam em conjunto na produção de matérias jornalísticas para a II Conferência dos Intelectuais da África e da Diáspora, realizada
em julho de 2006 em Salvador, Bahia. Juventude da Diáspora apresenta entrevistas e considerações
de pensadores, autoridades, artistas e militantes sobre o renascimento cultural no Brasil e nos países
africanos e naqueles que tem população afrodescendente nas Américas. Documentário. Brasil, 2006,
13 minutos. Rede Palmares – TV.
Fonte: http://www.palmares.gov.br

KaMBá rÂcE: a QuEstÃo racial na HistÓria do EXÉrcito BrasilEiro

Direção: Sionei Ricardo Leão
Sinopse: O episódio de Kambá Râce, em 1867, durante a Guerra do Paraguai, quando os soldados
inimigos dizimaram os brasileiros, serve como ponto de partida para a discussão sobre a participação dos
negros no Exército Brasileiro. Em guarani, kambá significa negro. Racê, lamento ou choro. Com depoimentos, pesquisas de imagens e dramatizações, o documentário leva-nos ao Brasil Imperial do século XIX.
Documentário. Brasil, 2005, 20 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=394
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lutE pEla coisa cErta

Direção: Spike Lee
Sinopse: Em Mission College, uma universidade de negros sulista, Vaughn Dunlap (Laurence
Fishburne) é um estudante sério, que se envolve com problemas estudantis e direciona suas críticas para
a atual administração, que considera insensível para sérios problemas. Vaughn está profundamente ligado
no sistema de ascensão social das fraternidades. Dunlap é um ativista dedicado, enquanto Meia-Tigela
(Spike Lee), seu primo mais jovem, gasta a maioria do tempo tentando ingressar na fraternidade mais
popular para tentar achar desesperadamente um envolvimento (e provar que não é virgem). Os dois
tentam alcançar suas metas discrepantes e, paralelamente, há um problema racial em conflito dividindo
a universidade entre os “Wannabees”, os mais claros, e os “Jigaboos”, os mais escuros. Comédia. EUA,
1988, 114 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/lute-pela-coisa-certa/lute-pela-coisa-certa.asp

MaKota Valdina: uM JEito nEGro dE sEr E ViVEr

Autores: Ana Verena Carvalho, Joiciléia Rodrigues Ribeiro e Paulo Rogério Nunes
Sinopse: A trajetória de Makota Valdina, mulher negra, professora e líder comunitária, resgata
a memória cultural e popular dos moradores do bairro Engenho Velho da Federação, em Salvador,
Bahia. Os terreiros de candomblé, a luta pela melhoria das condições do bairro, a descoberta de sua
identidade religiosa e o jeito negro de ser e de viver fazem parte desse documentário. Brasil, 2005, 20
minutos. Rede Palmares – TV.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

Maracatu, Maracatus

Direção: Marcelo Gomes
Sinopse: As diferenças culturais entre as várias gerações de integrantes do maracatu rural, ritual afroindígena que tem suas origens nos engenhos de açúcar de Pernambuco. Ficção. Brasil, 1995, 15 minutos.

Relações Étnico-Raciais

Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=791
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na Boca do Mundo

Direção: Antonio Pitanga
Sinopse: Um negro pobre se envolve com uma branca rica e acaba tendo problemas. Única
produção dirigida por Antonio Pitanga. Drama. Brasil, 1978, 100 minutos.
Fonte: http://epipoca.uol.com.br/filmes_detalhes.php?idf=11861

nÓs, o Bando

Sinopse: Neste DVD, o Bando de Teatro Olodum fala de sua origem método de trabalho,
conquistas e da importância que tem para seus artistas. O filme, que tem a direção sensível de Sofia
Federico e foi patrocinado pela Fundação Cultural Palmares, acaba por nos mostrar porque o grupo
baiano, criado em 1990, tem sido uma referência no teatro brasileiro. Toda sua energia aparece nas
palavras de seus participantes, artistas comprometidos com a luta por um mundo mais justo e, especialmente, por um novo olhar sobre o povo negro, sua cultura, sua beleza e a poesia gerada por sua
história. Documentário. Brasil, 35 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=332

o Fio da MEMÓria

Direção: Eduardo Coutinho
Sinopse: O filme procura condensar, em personagens e situações do presente, a experiência
negra no Brasil a partir de dois eixos – as criações do imaginário, sobretudo na religião e na música, e
a realidade do racismo, responsável pela perda de identidade étnica e pela marginalização de boa parte
dos cerca de 60 milhões de brasileiros de origem africana. Documentário. Brasil, 1991, 120 minutos.
Fonte: http://www.cinemateca.gov.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/

o JardinEiro FiEl (the constant Gardener)

Direção: Fernando Meirelles
Sinopse: Jeffrey Caine, baseado em roteiro de John Le Carré. Uma ativista (Rachel Weisz) é
encontrada assassinada em uma área remota do Quênia. O principal suspeito do crime é seu sócio, um
médico que se encontra atualmente foragido. Perturbado pelas infidelidades da esposa, Justin Quayle
(Ralph Fiennes) decide partir para descobrir o que realmente aconteceu com sua esposa, iniciando uma
viagem que o levará por três continentes. Drama, EUA, 2005, 129 minutos.
Fonte: www.theconstantgardener.com
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Ó paÍ, Ó

Direção: Monique Gardenberg
Sinopse: Habitantes de um cortiço baiano, no primeiro dia de carnaval, em meio a muita música,
dança e alegria, se debatem com a notícia de que a impiedosa dona do prédio fechou o registro de água
do lugar para acabar com a festa. Comédia Musical. Brasil, 2007, 96 minutos.
Fonte: http://www.cinepop.com.br/filmes/opaio.htm

o QuE É MoViMEnto nEGro

Realização: Núcleo de Estudos Negros
Sinopse: Documentário sobre o movimento negro no Brasil. Apresenta didaticamente a luta
dos negros pela igualdade, desde os tempos da escravidão até os dias de hoje. O filme começa apresentando, no período colonial, as formas de luta e resistência dos negros escravos, como o Banzo e
os Quilombos. Fala de Zumbi e das revoltas dos Malês e dos Alfaiates. Foi em 1902 que surgiram as
primeiras entidades (recreativas) de negros no Brasil. No mesmo período começaram a ser publicados
os primeiros jornais do movimento negro, como “O Progresso” e “A liberdade”. O filme aborda as
experiências da Frente Negra, da Legião Negra e do Teatro Experimental do Negro (TEN), com seu
belo trabalho na área de arte-educação. Durante a ditadura militar, os negros ficaram proibidos de se
organizar e, assim, as manifestações culturais ganhavam mais importância. Já na década de 1970, após
a morte do estudante Edson Luiz, o movimento negro voltou a se SEFRAS Educação e Cidadania de
Afrodescendentes e Carentes manifestar e, a partir da união de diversos grupos, foi criado o Movimento
Negro Unificado (MNU). A luta contra a discriminação, levou o Movimento a discutir como a escola
reproduz o racismo, através dos currículos, dos livros didáticos e da formação dos professores. Levou
também à organização da Associação de Mulheres Negras. O vídeo mostra ainda o samba e o hip hop,
entre as formas culturais que colaboram com a luta negra pela “desmistificação do mito da democracia
racial” existente no Brasil. 1998, 15 minutos.

Relações Étnico-Raciais

Contatos: Tel.: (48) 3322-0692 / 3224-0769. E-mail: nen@nen.org.br. www.nen.org.br
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o ÚltiMo rEi da EscÓcia (the last King of scotland)

Direção: Kevin Macdonald
Sinopse: Nicholas Garrigan (James McAvoy) é um elegante médico escocês, que deixou recentemente a faculdade. Ele parte para Uganda em busca de aventura, romance e alegria, por poder ajudar um
país que precisa muito de suas habilidades médicas. Logo após sua chegada Nicholas é levado ao local
de um acidente bizarro, onde o líder recém-empossado do país Idi Amin (Forest Whitaker) atropelou
uma vaca com seu Maserati. Nicholas consegue dominar a situação, o que impressiona Amin. Obcecado
com a cultura e a história da Escócia, Amin se afeiçoa a Nicholas e lhe oferece a oportunidade de ser
seu médico particular. Ele aceita a oferta, o que faz com que passe a freqüentar o círculo interno de
um dos mais terríveis ditadores da África. Drama, Inglaterra, 2006, 121 minutos.
Fonte: www2.foxsearchlight.com/thelastkingofscotland

o XadrEZ das corEs

Direção: Marco Schiavon
Sinopse: Cida, uma mulher negra de quarenta anos, vai trabalhar para Maria, uma velha de oitenta anos, viúva e sem filhos, que é extremamente racista. A relação entre as duas mulheres começa
tumultuada, com Maria tripudiando em cima de Cida por ela ser negra. Cida atura a tudo em silêncio,
por precisar do dinheiro, até que decide se vingar através de um jogo de xadrez. Ficção. Brasil, 2004,
22 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=2932

pantEras nEGras

Direção: Mario Van Peebles
Sinopse: Oakland, Califórnia, 1967. Huey Newton (Marcus Chong) e Bobby Seale (Courtney
B. Vance) são amigos, que formam um novo partido dedicado em proteger os negros das violentas
arbitrariedades dos policiais brancos. O Partido dos Panteras Negras de Autodefesa dá almoço grátis
para as crianças, educa a comunidade afro-americana conscientizando dos seus direitos. Faz o que
pode para tirar das ruas os traficantes de drogas e enfrenta a polícia de Oakland quando desrespeita os
direitos civis dos negros. O partido faz tudo isto sem transgredir nenhuma lei. Logo, brancos conservadores começam a se sentir incomodados e planejam se livrar desta “ameaça”, mesmo que tenham
de desrespeitar a lei. Drama. EUA, 1995,123 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/panteras-negras/panteras-negras.asp
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prEto no Branco – nEGros EM curitiBa

Direção: Projeto Olho Vivo
Sinopse: O documentário sobre histórias de pessoas que têm em comum o fato de serem negras
e morarem em Curitiba, uma cidade que, culturalmente, renega sua negritude e seus negros, representantes de aproximadamente 20% da sua população. Brasil, 2004, 92 minutos.
Fonte: http://www.projetoolhovivo.com.br/sobre.htm

rio 40 Graus
Direção: Nelson Pereira dos Santos
Sinopse: Crônica da cidade do Rio de Janeiro em um domingo de verão, narrada através das aventuras
de cinco pequenos vendedores de amendoim. Eles se dividem pelos diversos pontos característicos do Rio
de Janeiro à procura do melhor mercado para o seu produto. Em cada um desses locais, Copacabana, Quinta
da Boa Vista e Maracanã, emerge um episódio típico da vida da população carioca. Revela, sem retoques ou
preconceitos a realidade concreta, o subdesenvolvimento em que vive uma parcela considerável da população
carioca. Ficção. Brasil, 1965, 100 minutos.
Fonte: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/filmes/filmes_abrir.asp?cod_filme=172

rito dE isMaEl iVo
Direção: Ari Cândido Fernandes

Sinopse: A vida do bailarino negro Ismael Ivo, suas performances, depoimentos sobre a dança e
as dificuldades sociais para quem vem de classe social mais pobre e supera obstáculos em sua profissão,
até ficar famoso em todo o mundo. Documentário. Brasil, 2003, 12 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=1618

rosário do sEridÓ

Sinopse: Do interior do Rio Grande do Norte, revela-se a vida de duas comunidades do sertão
do Seridó. Os “Negro do Riacho” formam uma comunidade descendente de escravos, Currais Novos,
presa em um cotidiano de miséria a abandono. Já a “Irmandade dos Negros do Rosário”, em Caicó,
cultua a Virgem do Rosário, desde 1771, com lanças, tambores e pífaros. Documentário. Brasil, 2005,
16 minutos. Rede Palmares – TV.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

Relações Étnico-Raciais

Direção: Edson Soares do Nascimento
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saMBa raro, o lEGado dE siMonal

Sinopse: Mistura de Jazz, Samba, Rock, o verdadeiro swing brasileiro. Wilson Simonal de Castro foi um dos maiores artistas populares do fim dos anos 60 e início dos anos 70. Até hoje, Simonal
influência jovens músicos e críticos. Brasil, 2006, 15 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=356

santo FortE

Direção: Eduardo Coutinho
Sinopse: Um panorama da religiosidade brasileira através de depoimentos colhidos na favela Vila
Parque da Cidade. Entre uma missa campal celebrada pelo Papa no Aterro do Flamengo e, meses depois,
a comemoração do Natal, o documentário penetra na intimidade dos católicos, umbandistas e evangélicos
de uma favela carioca. Cada um a seu modo, eles crêem na comunicação direta com o sobrenatural através
da intervenção de santos, orixás, guias ou do Espírito Santo. Documentário. Brasil, 1997, 80 minutos.
Fonte: http://www.webcine.com.br/filmessi/santofor.htm

soB o siGno da Justiça: a luta pElas cotas na uniVErsidadE dE BrasÍlia
(unB)

Direção: Carlos Henrique Romão de Siqueira e Ernesto Ignácio de Carvalho
Sinopse: O documentário acompanha a intensa campanha pela criação de ações afirmativas na Universidade de Brasília. Retrata as dificuldades que estudantes, professores, militantes do movimento negro sofreram para
que a UnB estabelecesse cotas para o ingresso de novos alunos. Documentário. Brasil, 2005, 20 minutos.
Fonte: http://www.palmares.gov.br/005/00502001.jsp?ttCD_CHAVE=382

soM da rua – coral dE conGo
Direção: Roberto Berliner

Sinopse: Coral de Congo, de Luanda, Angola, leva para dentro da Igreja as melodias e os ritmos
tradicionais africanos. Postados diante da Igreja, suas músicas de animação visam preencher de vida
espiritual a alma de quem chega. Documentário. Brasil, 1997, 2 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=1827

180

relações étnico e raciais.indb 180

2/3/2009 13:07:58

soM da rua – liVraMEnto
Direção: Roberto Berliner

Sinopse: Livramento é uma comunidade remanescente de quilombo, perto de Triunfo (PE). D. Maria
é a mais antiga no ofício e tornou-se benzedeira de grande prestígio na região. Suas companheiras são D. Rosa
e D. Francisca. Juntas, cantam novenas e ladainhas nos dias santos importantes para a comunidade. Mas também cantam e dançam o coco na festa de São José. Quando a semana na roça é boa, D. Maria passa o sábado
rezando para Nossa Senhora, o povo vai chegando e sua casa, vai formando os cocos, que seguem animados
até a manhã de domingo. Documentário. Brasil, 1997, 3 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=1802

soM da rua – sElMa do coco
Direção: Roberto Berliner

Sinopse: D. Selma Ferreira da Silva vive em Olinda e aprendeu a arte da umbigada com seus pais e avós.
Tornou-se uma das maiores expoentes pernambucanas no ritmo, também conhecido por coco de roda. Viaja
muito por diferentes estados do Nordeste e costuma apresentar-se em eventos e festas populares. Documentário. Brasil, 1997, 2 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=1821

tEnda dos MilaGrEs (Inspirado na obra de Jorge Amado)

Sinopse: Bahia, início do século. Pedro Archanjo, bedel mulato da Faculdade de Medicina e ainda capoeirista, tocador de violão, cachaceiro e pai de muitas crianças com trêfegas mulatas, leva a peito a defesa da
raça de seus ancestrais africanos. Contestando as idéias racistas dos catedráticos da Faculdade, durante anos e
anos, Archanjo percorre as ladeiras de São Salvador recolhendo o secular conhecimento dos negros africanos.
Imprime seus livros na precária tipografia de seu amigo Lídio Coró, na Tenda dos Milagres, lugar freqüentado
por artistas populares, artesãos, capoeiristas, filhos de candomblé, todos marginalizados pela sociedade da época.
Nas suas pesquisas, Archanjo descobre que seu mais temível perseguidor, o catedrático Nilo Argolo de Araújo
era de ascendência negra, da qual se envergonha e procura esconder. Archanjo revela o fato e é expulso da
Faculdade. Preso e mais tarde, pobre e velho, vai morrer no “castelo” das prostitutas que o socorrem nos seus
últimos dias. Em 1976, chega à Bahia, o renomado professor americano James D. Livingston, prêmio Nobel,
personalidade mundialmente reconhecida, que agitou o interesse nacional. Jornais, TVs, agências de publicidade, intelectuais e estudantes, colunistas sociais, todos queriam saber a razão da presença de tão ilustre figura na
cidade de Salvador: “Vim conhecer a terra onde viveu Pedro Archanjo, um dos maiores cientistas sociais do
mundo”. Quem? Correria geral: arquivos de jornais, bibliotecas, historiadores, era necessário conseguir alguém
ou alguma coisa que desse uma pista. Ficção. Português, 1977, 148 minutos.
Fonte: http://www.fundacaoastrojildo.org.br/filmes/filmes_abrir.asp?cod_filme=336
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VintE E dEZ

Direção: Tata Amaral e Francisco Cesar Filho
Sinopse: Discute a cultura jovem e a influência de elementos da cultura afro norte-americana como hiphop, break, rap, funk e o modo de vida dos DJs e dos grafiteiros em Santo André (SP). O filme mostra um rap
alegre e positivo, que apesar de apontar problemas, indica soluções, ao mostrar como jovens de 14 a 18 anos
atuam para transformar o futuro imediato de suas comunidades. Documentário. Brasil, 2001, 26 minutos.
Fonte: http://www.moderna.com.br/moderna/didaticos/em/filosofia/temas/filme55

Voltando a ViVEr

Direção: Denzel Washington
Sinopse: Antwone Fisher (Derek Luke) é um jovem marinheiro de temperamento explosivo, que
constantemente arruma confusão na Marinha. Enviado ao psiquiatra Jerome Davenport (Denzel Washington),
Antwone inicialmente se mostra relutante mas aos poucos revela ao médico seu passado problemático. Com o
tempo Antwone e o Dr. Davenport iniciam uma relação de amizade, ao mesmo tempo em que o marinheiro
se apaixona pela jovem Cheryl (Joy Bryant). Drama, EUA, 2002, 113 minutos.
Fonte: http://adorocinema.cidadeinternet.com.br/filmes/voltando-a-viver/voltando-a-viver.htm#Sinopse

Yansan
Direção: Carlos Eduardo Nogueira

Sinopse: Yansan e Xangô vieram juntos ao mundo. Um pertence ao outro. Eles morrerão no mesmo
dia. Animação. Brasil, 2006,18 minutos.
Fonte: http://www.portacurtas.com.br/Filme.asp?Cod=4839

ZuMBi soMos nÓs

Direção: Frente 3 de Fevereiro
Sinopse: Manifesto sonoro e visual que traz as novas sonoridades e imagens urbanas, e seu elo indivisível
com o legado afro-brasileiro. Espécie de bricolagem que une os tambores ancestrais, os ritmos contemporâneos
e as novas simbologias visuais. “Zumbi Somos Nós” propõe uma reflexão sobre questões raciais na sociedade
brasileira contemporânea e a criação de estratégias artísticas para responder a estas questões, inscrevendo na
vida cotidiana novas formas de olhar, pensar e agir. O documentário é um desdobramento da linguagem da
Frente 3 de Fevereiro, grupo que aborda o racismo na sociedade através de intervenções artísticas, e cria um
diálogo afinado entre imagem e som, norteado por narradores-personagens-mc´s.
Fonte: http://www.cultura.gov.br/noticias/noticias_do_minc/index.php?p=26735&more=1&c=1&pb=1
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2. ReGistRo De ManiFestações cUltURais De QUiloMBos
Local: Santa Luzia, Paraíba
Realização: Associação do Território Remanescente de Quilombo Pontal dos Crioulos
Sinopse: Encontro das Irmandades do Rosário e III Seminário da Cultura Afro-Brasileira
de 8 a 11 de outubro de 2004. Festa de Nossa Senhora do Rosário: Procissão Irmandade de Nossa Senhora
do Rosário dos Homens Pretos do Pelourinho, Bahia Moçambique, Comunidade Morro Alto, Rio Grande do Sul Caretada, Família dos Amaros, Minhas Gerais Tope do Juiz, Santa Luzia Quilombo Serra do
Talhado: Entrega da Certidão de Auto-Reconhecimento e Forró com Trio Aruanda. Brasil, 2004, 23
minutos. Rede Palmares – TV
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

Local: Belo Horizonte, Minas Gerais
Registro realizado em Mini-DVD por Tania Anaya
Apresentações:
1. Arturos, do município Contagem
2. Dança Catopês, Comunidades Ausente e Baú, do município Milho Verde
3. Comunidade Misericórdia, do município Chapada do Norte
4. Comunidade Tabatinga, do município Bom Despacho
5. Comunidade São Félix, do município Chapada Gaúcha
6. Batuque, Comunidades Gurutubanos e Brejo dos Crioulos, dos municípios Pai Pedro e São João
da Ponte
7. Família dos Amaros, do município Paracatu Brasil, 2004, 21 minutos. Rede Palmares – TV
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

Local: Gurupá, Pará

Sinopse: Festa da Irmandade de São Benedito de Gurupá – 9 a 11 de dezembro de 2004
1. Alvorada
2. Procissão

Relações Étnico-Raciais

Registro realizado em Mini-DVD por Tania Anaya
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3. Levantamento do mastro
4. Comunidade quilombola Gurupá Mirim Brasil, 2004, 12 minutos. Rede Palmares – TV
Fonte: http://www.palmares.gov.br/

Local: Garanhuns, Pernambuco
Registro realizado em Mini-DVD por Tania Anaya
Solenidade de entrega das Arcas das Letras
Comunidade de Castainho, 11 de março de 2005
Apresentações de danças e músicas das Comunidades de Estivas e de Castainho
Comunidade de Castainho
Comunidade de Estivas
Comunidade de Estrela
Comunidade do Timbó
Brasil, 2005, 13 minutos. Rede Palmares – TV
Fonte: http://www.palmares.gov.br/
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MÚsicas
Assim como foi relatado no texto que antecede as – Sugestões de filmes, bibliografias, sítios e músicas – presentes nessa publicação, o trabalho com diferentes recursos em sala de aula torna-se cada vez
mais necessário. Nessa perspectiva, as músicas aqui elencadas de variados compositores, ritmos e estilos
e as propostas de encaminhamentos a cada uma delas atribuídas, apresentam-se como possibilidades
para o/a professor/a que em seu cotidiano, através de suas pesquisas, pode levar aos/as educandos/as
conteúdos e debates sobre as questões étnico-raciais e a história e cultura afro-brasileira e africana.

1. conteúdo: resistência negra
Quilombo, o eldorado negro – Gilberto Gil

CD: Bande originale du film Quilombo (2002)
Composição: Gilberto Gil e Waly Salomão
...
Quilombo
Que todos fizeram com todos os santos zelando
Quilombo
Que todos regaram com todas as águas do pranto
...

Evidenciando a percepção de que o negro não se sujeitou à escravidão e atuou no decorrer de
todo o processo como sujeito de sua história, resistindo e construindo espaços de liberdade, o trabalho em sala de aula com essa composição musical, além de possibilitar ao professor trazer reflexões
acerca dos conteúdos elencados, também pode fomentar discussões sobre as atuais comunidades de
remanescentes de quilombos, sua territorialidade, costumes, festas, religiosidade entre outros.
*Outras sugestões para o trabalho com esses conteúdos:

Relações Étnico-Raciais

ENCAMINHAMENTO: Representando a materialidade da resistência negra durante o período
escravocrata, os quilombos em sua organização social, econômica, política e cultural possuíam uma
constituição própria. Possibilitando a integração de vários grupos que se encontravam à margem da
sociedade brasileira, sua população era composta por homens, mulheres e crianças que se posicionavam contra o sistema de dominação colonial.
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negro Zumbi – leci Brandão

CD: A cara do povo
Composição: Leci Brandão, Valdilene e Afro Mandela
300 anos – alcione

CD: De tudo o que eu gosto
Composição: Paulo César Feital, Altay Veloso
Zumbi – Gilberto Gil

Composição: Waly Salomão
chico rei – Martinho da Vila

CD: Voz e Coração (2002)
Composição: Geraldo Babão, Djalma Sabiá e Binha
...
A idéia do rei foi genial
Esconder o pó de ouro entre os cabelos
...
Para comprar suas alforrias
Foram libertos cada um por sua vez
...

ENCAMINHAMENTO: Nascido em Galanga no Congo como um monarca guerreiro e sumosacerdote do Deus pagão Zambi-Apungo, Chico Rei foi capturado com toda a corte por comerciantes
portugueses de escravos e vendido com o filho Muzinga no Rio de Janeiro, de onde foi levado assim
como tantos outros escravos africanos, em 1740 para trabalhar na mineração de ouro. Sua esposa
a rainha Djalô e a filha, a princesa Itulo, foram jogadas no oceano pelos marujos do navio negreiro
Madalena para aplacar a ira dos Deuses da Tempestade, que quase o afundou.
Depois de servir cinco anos como escravo do major Augusto de Andrade Góis, Chico Rei
comprou, por meio do padre Figueiredo, sua carta de alforria, libertou o filho, conseguiu comprar
uma mina de ouro supostamente esgotada e, com o trabalho na mineração, alforriou outros 400
cativos, entre os quais os integrantes da sua corte africana.
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Protagonizando sua própria história Chico Rei, representa por um lado, como milhares de
outros africanos, a tragédia representada pelo sistema escravocrata, de outro, a permanente luta pelo
resgate da humanização, de dignidade e liberdade que constituiu em larga escala a resistência do
povo negro em solo brasileiro. Trabalhar questões relacionadas à diáspora africana, as várias rotas
de entrada dos escravizados em nosso país e a organização do reinos e impérios africanos podem
ser alguns dos encaminhamentos pedagógicos para essa canção.
*Outra sugestão para o trabalho com esses conteúdos:
Galanga chico-rei – sérgio santos

CD: África – Quando o Brasil resolveu cantar (2001)
Composição: Sérgio Santos e Paulo Cezar Pinheiro

2. conteÚDo: cUltURa e iDentiDaDe
Meus cabelos, Brancos – chico césar

CD: Chico César (2003)
Composição: Chico César

ENCAMINHAMENTO: A história de um povo pode ser contada sobre várias perspectivas. Através
seus costumes, escritos, oralidade e até por meio da moda podemos identificar a organização econômica,
política e sociocultural de um grupo. Os cabelos, seus cortes e penteados também podem ser registros
que narram histórias. Sendo assim, o continente africano influencia e inspira o mundo com sua diversidade cultural. Além dos ritmos, das cores, da culinária e da herança genética, a cultura negra é referenciada
na arte que nasce de tranças e penteados afro. Estas extrapolando a função estética, podem também ser
vistos como fontes de símbolos que, revelam um sentimento de pertencimento, identidade.
Pontuar elementos identitários dos povos africanos que se contrapõem ao modelo eurocêntrico
estabelecido, pode ser uma das possibilidade de trabalho com essa música, que também instiga uma
pesquisa sobre os modelos de beleza construídos e a correlação entre esses modelos e a mídia.
*Outra sugestão para o trabalho com esses conteúdos:

Relações Étnico-Raciais

Respeitem meus cabelos, brancos
...
Cabelo veio da África
Junto com meus santos
...
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cabelo – Jorge Ben Jor

Composição: Arnaldo Antunes e Jorge Ben Jor
Mama áfrica

CD: Sem Limites (2001)
Composição: Chico César
Mama África (a minha mãe)
É mãe solteira
...
Mama África vai e vem
Mas não se afasta de você

ENCAMINHAMENTO: Inegavelmente, por ser o berço da humanidade, a África é representada
nesta música como uma grande mãe que, mesmo diante da situação histórica de exploração e abandono, zela por seus filhos e filhas.
Um encaminhamento possível (diante de tantos que a duplicidade de sentidos sugere) é explorar a descendência africana que os brasileiros mantém nas suas características fenotípicas, nos
seus costumes, na sua cultura e religiosidade.
Pode-se também discutir a situação da mulher negra com relação a aspectos sócioeconômicos e sua condição de discriminação em contraposição à importância da mulher para as sociedades
africanas por toda a sua representação de maternidade, de fertilidade e vida.
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sr. tempo bom

CD: CD Book Isto é Show 3
Composição: Thaide e Dj Hum
...
Eu achava engraçado tudo aquilo,
mas já respeitava o barulho do atabaque,
e não sei se você sabe, a força poderosa
que tem na mão de quem toca um toque
...
Eu era pequeno e já filmava o movimento ao meu redor,
coreografias, sabia de cor,
E fui crescendo rodeado pela cultura Afro-Brasileira
...
Observando a evolução radical dos meus irmãos,
Percebi o direito que temos como cidadão,
De dar importância a situação,
Protestando para que achamos uma solução
...

ENCAMINHAMENTO: A história dos afrodescendentes no Brasil – pela própria constituição do
racismo e de sua ideologia que afeta tanto discriminadores como discriminados – é rodeada de momentos de identificação e de negação das origens africanas. Essa música, ao retratar o “crescimento”
de um homem afro-brasileiro, destaca que, de qualquer forma, independente de se reconhecer ou
não, a negritude faz parte da vida dos brasileiros e da história cultural e musical, influenciando no
jeito de ser de um povo.
Diversas atividades podem ser propostas, como por exemplo, analisar com os estudantes a
relação entre os momentos históricos apresentados na canção (décadas de 1970, 1980 e 1990) e a
influência da música black e a moda derivada desta no repertório musical e na cultura brasileira.

Relações Étnico-Raciais

Outro encaminhamento pode ser de propor uma pesquisa dos nomes citados na música (Jorge
Ben, Company Soul, Alcir Black Power e outras personalidades e grupos da black music) no intuito
de conhecer as influências desse movimento musical para a música brasileira.
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3. conteÚDo: Relações Étnico-Raciais
Beleza mano – chico césar
CD: “Novo Millennium” (2005)
Composição: Chico César
...
pra alcançar sabedoria
aprender com o engano
a reconhecer o exato
do demasiado humano
comer e lamber o prato
preto branco amarelo
é tudo mano parente
...

ENCAMINHAMENTO: As discussões em torno do respeito pela diversidade não é um assunto
recente. A necessidade de se repensar estruturas sociais a fim de proporcionar políticas de reparação,
há muito tempo faz parte das pautas de reivindicações dos inúmeros movimentos organizados ( o
movimento negro). Inúmeros documentos trazem tal debate e legalizam tal situação, entre eles, a
Constituição Nacional de 1988, que em seu texto “Princípios Norteadores” apresenta as seguintes
questões:
Art.3° Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I – construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II – garantir o desenvolvimento Nacional;
III – er radicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e
regionais.
IV – promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras
formas de discriminação.

Essa música de Chico Cesár nos remete a tal discussão e indica cada vez mais a necessidade
de conscientização dos sujeitos em relação aos seus direitos e deveres. Nessa perspectiva, trabalhar
o reconhecimento dos documentos específicos que tratam das questões ligadas às relações étnicoraciais pode ser um dos encaminhamentos para essa canção.
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Etnia – chico science

CD: Afrociberdélia (1996)
Composição: Chico Science e Lucio Maia
Somos todos juntos uma miscigenação
e não podemos fugir da nossa etnia
Índios, brancos, negros e mestiços
nada de errado em seus princípios
O seu e o meu são iguais
Corre nas veias sem parar
Costumes, é folclore, é tradição
Capoeira que rasga o chão
Samba que sai da favela acabada
É hip hop na minha embolada

ENCAMINHAMENTO: Discutir sobre o “mito da democracia racial”, que compreende questionar a falsa igualdade entre os vários povos presentes na constituição da matriz brasileira pode
ser uma proposta de trabalho com esta canção que, além de ilustrar a diversidade étnico-racial em
nossa sociedade, também evidencia as contribuições desses diferentes grupos na formação da cultural nacional.

4. conteÚDo: PReconceito e DiscRiMinaçÃo
olhos coloridos – sandra de sá

CD: Sandra S. (2001)
Composição: Macau

ENCAMINHAMENTO: Debater questões relacionadas ao termos preconceito e discriminação,
refletir acerca das várias manifestações de racismo presentes em nossa sociedade, entre eles o “racismo à brasileira” que se fixa em excluir e desconsiderar sujeitos em decorrência da aparência ou
características fenotípicas pode ser um dos encaminhamentos para essa canção que também em
seu conjunto traz uma reflexão sobre as piadas, apelidos e brincadeiras sobre os afrodescendentes
presentes em vários espaços da sociedade brasileira.

Relações Étnico-Raciais

...
Você ri da minha roupa
Você ri do meu cabelo
Você ri da minha pele
Você ri do meu sorriso
...
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Haiti – caetano Veloso

CD: Fina Estampa (1996)
Pra ver do alto a fila de soldados, quase todos pretos
Dando porrada na nuca de malandros pretos
De ladrões mulatos e outros quase brancos
Tratados como pretos
Só pra mostrar aos outros quase pretos

ENCAMINHAMENTO: O texto nos remete à violência urbana própria dos grandes centros, mas
também presente nas áreas rurais, e principalmente a sinonímia que vincula diretamente o jovem
negro à criminalidade.
A letra possibilita a reflexão acerca dos estereótipos relacionados à população afrodescendente;
a perspectiva da juventude quanto ao lazer, ao mercado de trabalho e à progressão social. Pesquisar,
com os alunos, que políticas poderiam ser aplicadas pelo governo, no intuito de resolver estes problemas, pode ser um encaminhamento para essa canção.

5. conteÚDo: DesiGUalDaDe social e Racial no BRasil
a carne – Elza soares

CD: Coccix ao Pescoço (2002)
Composição: Seu Jorge, Marcelo Yuca e Marccelo Capellette
A carne mais barata do mercado
É a carne negra!
Que fez e faz a história pra caralho
Segurando este país no braço (meu irmão)

ENCAMINHAMENTO: A música retrata uma constatação que se faz presente nos números acerca da desigualdade racial no Brasil. Uma possibilidade é propor uma pesquisa sobre os índices de
ocupação no mercado de trabalho e quais os cargos comumentes “destinados” a população negra
brasileira.
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racismo é Burrice – Gabriel, o pensador

CD: MTV Ao Vivo (2003)
O racismo é burrice mas o mais burro não é o racista
É o que pensa que o racismo não existe
O pior cego é o que não quer ver
...
E de pai pra filho o racismo passa
Em forma de piadas que teriam bem mais graça
Se não fossem o retrato da ignorância
Transmitindo a discriminação desde a infância

ENCAMINHAMENTO: Nesta letra Gabriel tanto fala do “mito da democracia racial”, quanto
denuncia a maneira como esta concepção ideológica vem sendo transmitida à sociedade, constituindo
de forma ampla o “racismo à brasileira”, fundamentado na negação da discriminação quanto dos
efeitos da ideologia do branqueamento. Aborda também aspectos ligados às práticas discriminatórias
(desde xingamentos e piadas preconceituosas até a violência física contra a população negra).

Relações Étnico-Raciais

Um encaminhamento possível é o levantamento de como os preconceitos se edificam na
sociedade, de que forma se articulam e atuam para a manutenção de benefícios e privilégios de
determinados grupos sobre outros. Tal levantamento pode ser expandido para outros grupos discriminados ou excluídos como GLBTs, nordestinos, mulheres, ciganos e outros, buscando observar
como se expressa e quais os efeitos da discriminação em que alguns são vítimas desde violência
simbólica até morte.

193

relações étnico e raciais.indb 193

2/3/2009 13:08:06

todo camburão tem um pouco de navio negreiro – o rappa

CD: O Rappa
Composição: Marcelo Yuka
Quem segurava com a força a chibata
Agora usa farda
Engatilha a macaca
Escolhe sempre o primeiro
Negro pra passar na revista
...
Todo camburão tem um pouco de navio negreiro

ENCAMINHAMENTO: A letra denuncia permanências do sistema escravista presentes, incutidos
na mentalidade e práticas de parte da população e contribuem para a manutenção do racismo que
atinge de forma particular os jovens negros, revelando uma sinonímia que relaciona esse grupo à
marginalidade.
Uma possibilidade de trabalho é observar como os órgãos repressores articulam sua efetiva função – a de proteger a sociedade – com a prática vigente, em que jovens, do sexo masculino, de classe
baixa, predominantemente negros, são as maiores vítimas. É possível propor uma grande pesquisa na
internet, nos jornais, revistas e na própria comunidade sobre os números e exemplos de tais situações.
Tal pesquisa pode culminar na produção de um seminário, buscando evidenciar tal realidade.
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liVros

antologia do negro Brasileiro

Autor: Edison Carneiro
Editora/Ano: Ediouro/ 2005
Resumo: Uma reunião de documentos históricos de mais de cem autores nacionais e estrangeiros. Políticos e sociológicos, que revelam um raro panorama sobre a presença do negro em todos os
setores da vida nacional e como esta presença vem sendo registrada através das épocas.
Fonte: http://www.siciliano.com.br/livro.asp?orn=LCAT&Tipo=2&ID=422855#sinopse
Em costas negras – uma história do tráfico de escravos entre a áfrica e o rio de
Janeiro

Autor: Manolo Florentino
Editora/Ano: Companhia das Letras/ 1997
Resumo: Trazendo luz e dados negligenciados por clássicos da historiografia brasileira, essa obra
retrata a história do tráfico de escravos entre a África e o Rio de Janeiro.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=2477
0&ST=WL134594
os libertos: sete caminhos na liberdade de escravos na Bahia do século XiX
Autor: Pierre Verger

Resumo: Dividida em sete partes, esta obra tenta apresentar a diversidade dos caminhos seguidos no
século passado por escravos que tinham resgatado sua liberdade. Os casos descritos foram passados pelo crisol da
escravidão e da vida no Brasil, em sua maioria na Bahia, onde os libertos africanos submeteram-se, em diversos
graus, às influências da sociedade dominante ou, ao contrário, reagiram energicamente contra elas.
Fonte: http://www.corrupio.com.br/baianada.htm
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a partilha da áfrica negra

Autor: Henri Brunschwig
Editora/Ano: Perspectiva/ 2004
Resumo: A Partilha da África Negra começou no início do século XIX, mas o verdadeiro
imperialismo divisor data da generalização, após 1890, da noção de zona de influência. Rivalidades e
negociações entre os partilhantes europeus se referiam freqüentemente aos tratados firmados com os
africanos, que não podiam, então, compreender termos capciosos como os de protetorado e outros.
Delineou-se, então, uma história de dominação branca e de jogo de poder projetados na geografia
negra.
Fonte: http://www.mercadobr.com.br/loja.php?loja=04115433000143&produto=a55006964&origem=indexacao
a manilha e o libambo – a áfrica e a escravidão de 1500 a 1700

Autor: Alberto da Costa e Silva
Editora/Ano: Nova Fronteira/ 2002
Resumo: O autor estuda as sociedades e as estruturas de poder na África subsaariana, os conflitos que foram travados e a organização do comércio regional e a distância, entre 1500 e 1700. Ao criar
um amplo painel das relações em parte deste continente, procura as origens de nossos antepassados
e discute seu legado.
Fonte: http://www.livrariadafisica.com.br/produto

a Enxada e a lança – a áfrica antes dos portugueses

Autor: Alberto da Costa e Silva
Editora/Ano: Nova Fronteira/ 2006
Resumo: Este livro descreve povos, etnias, técnicas agrícolas e de navegação, expressões religiosas
e artísticas, reinos extintos, cidades desaparecidas, costumes e crenças, línguas e dialetos, tratando da
África negra. A Àfrica cuja história não gravitou em torno do mundo mediterrâneo, os povos deixaram poucos documentos escritos e os territórios imensos ainda mal foram arranhados pela pesquisa
de campo.
Fonte: http://www.livrariadafisica.com.br/produto_detalhe.asp?id_produto=28795
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áfrica em sala de aula – Visita à história contemporânea

Autora: Leila Leite Hernandez
Editora/Ano: Selo Negro/ 2005
Resumo: Quando se fala da África, um pergunta fundamental precisa ser formulada: existe uma
África única, uma identidade comum a todo continente? É a esta pergunta que Leila Leite Hernandez
responde neste livro. Ela nos convida a abandonar nossos pressupostos e estereótipos, propondo um
novo tipo de estudo: aprender a enxergar a África como um entrelaçamento de diversas culturas e
processos históricos, de identidades complexas e, muitas vezes, contraditórias. A autora revisita, com
extrema sensibilidade , temas fundamentais para a compreensão da história contemporânea dos países
africanos, como o papel da violência, da discriminação e das arbitrariedades dos regimes colonialistas.
Ao mesmo tempo contribui de forma significativa para a percepção de que esses temas continuam mal
compreendidos pela historiografia e que esta precisa se despir de sovinas colaborações emocionais e
políticas ao se apresentar em sala de aula.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=2959

81&franq=129574

discriminação racial nas escolas: Entre a lei e as práticas sociais.

Autor: Hédio Silva Jr.
Editora/Ano: Unesco/ 2002
Resumo: Por meio do trabalho de compilação dos principais estudos quantitativos e qualitativos
sobre discriminação racial e escola, bem como, por meio de um inventário da produção legislativa referente ao tema, o autor propõe fórmulas e sugestões necessárias para diminuir as desigualdades entre
a população escolar negra e branca. A presente publicação impulsiona o debate sobre as propostas de
superação do problema, seja no campo conceitual, seja, sobretudo, no campo das políticas públicas
que tenham por objetivo a promoção da igualdade racial na escola.
Fonte: http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/discriminaescolas/mostra_documento

Autor/a: Lynn Huntley e Antônio Sérgio Alfredo Guimarães (Org.)
Editora/Ano: Paz e Terra/ 2000

Relações Étnico-Raciais

tirando a máscara: ensaios sobre o racismo no Brasil
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Resumo: Tirando a máscara, como lembrar que as igualdades formais podem muito bem esconder
e perpetuar a desigualdade mais iníqua, por meio da ausência contínua de lutas pela implantação de
direitos humanos, depois de passados 112 anos de emancipação formal dos negros brasileiros, quando
os país ainda não era capaz de garantir a igualdade de oportunidades e de tratamento para os negros.
raça e cor na literatura Brasileira

Autor: David Brookshaw
Editora/Ano: Mercado Aberto/ 1983
Resumo: Em nenhuma outra parte dos domínios da cultura brasileira a fusão do simbolismo
da cor e do preconceito racial torna-se mais evidente do que nas histórias populares, particularmente
naquelas histórias infantis cujos narradores mais versáteis amiúde eram, ironicamente, negros eles
próprios. Tais histórias, não se pode duvidar, sedimentaram-se na mentalidade adulta para formar um
fator sempre presente no subconsciente, contrastando com a pretensa ausência de racismo conseguida
por meio da educação ou da subserviência à propaganda nacionalista.
psicologia social do racismo: estudos sobre branquitude e branqueamento no
Brasil

Autoras: Maria Aparecida da Silva Bento e Carone Iray (Org.)
Editora/Ano: Vozes/ 2003
Resumo: O livro parte de um estudo feito pelas organizadoras sobre a negritude em São Paulo,
objetivando captar os efeitos psicológicos do legado do branqueamento sobre o processo de construção
da identidade negra. Com os dos resultados desta pesquisa, as autoras organizaram esta obra como um
tributo capaz de desencadear um debate e uma reflexão conscientizadores sobre os efeitos psicológicos
provocados pelo racismo na sociedade brasileira.
Fonte: http://diversidade.mec.gov.br/sdm/arquivos/orientacoes_acoes.pdf

desenvolvimento Humano e relações raciais

Autor: Marcelo Paixão
Editora/Ano: DP&A/ 2003
Resumo: A década de 1980 inaugurou na Academia, com Carlos Hasenbalg e Nelson do Valle
e Silva, uma nova perspectiva teórico-metodológica nos estudos sobre relações raciais: as estatísticas e
indicadores incorporaram-se a estes estudos sobre relações raciais. A riqueza advinda dessa abordagem
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inovadora municiou militantes e intelectuais ligados ao movimento anti-racista. A obra “Desenvolvimento Humano e Relações Raciais” faz parte desta perspectiva. O livro é uma coletânea de quatro
artigos, no campo das relações raciais, escritos, entre 2000 e 2002, pelo professor Marcelo J. P. Paixão.
Estes estudos cobrem o debate sobre as desigualdades sociais e raciais no Brasil, com especial destaque
para a pesquisa pioneira que desagregou o IDH de negros e brancos; um marco no aprofundamento
da compreensão do abismo que separa as condições de vida de negros/as e brancos/as deste país.
Fonte: http://www.dpa.com.br/detalhe_produto_dpa.asp?id_produto=12264

afirmando direitos – acesso e permanência de jovens negros na universidade

Autoras: Nilma Lino Gomes e Aracy Alves Martins
Editora/Ano: DP&A/ 2003.
Resumo: As Políticas de Ações Afirmativas, dentro das quais se insere o Programa Ações Afirmativas na UFMG, apresentado e discutido neste livro, exigem uma mudança de postura do Estado,
da Universidade e da sociedade de um modo geral para com a situação de desigualdade social e racial
vivida historicamente pelo segmento negro da população brasileira. A concentração da igualdade racial
e da justiça social precisa deixar de fazer parte somente do discurso da nossa sociedade e se tornar, de
fato, uma iniciativa real e concreta, aqui e agora.
Fonte: http://www.politicasdacor.nt/documentos/aprelivros/afirmandodireitos.pdf
Bibliografia Básica sobre relações raciais e Educação.

Autor/a: Francisco Lopes de Aguiar, Claudia Miranda e Maria Clara Di Pierro (Org.)
Editora/Ano: DP&A/ 2004
Resumo: O presente levantamento contempla cerca de 500 indicações bibliográficas entre livros,
teses, dissertações e artigos que figuram como referência dos estudos das relações raciais e da educação
produzidos nos últimos anos. Incluímos uma breve síntese do conteúdo dos respectivos textos para
facilitar a consulta.
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/cultura/resenha/resenha.asp?isbn=8574902861&sid=0189112211013156755
9716981
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Fonte: http://www.acaoeducativa.org.br/base.php?t=conc_negro_obras&y=base&z=16
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o drama racial de crianças Brasileiras – socialização entre pares e preconceito

Autora: Rita de Cássia Fazzi
Editora/Ano: DP&A/ 2003
Resumo: O tema central deste livro é o preconceito racial na infância. Entender como crianças,
em suas relações, constroem uma realidade preconceituosa é de fundamental importância para a compreensão da ordem racial desigual existente no Brasil. É este o objetivo deste trabalho: descobrir, em
termos sociológicos, a teoria do preconceito racial sugerida pela forma como as crianças observadas
estão elaborando suas próprias experiências raciais. A conquista da igualdade racial passa pelo estudo
dos mecanismos discriminatórios atuantes na sociedade brasileira.
Fonte: http://www.politicasdacor.net/colecao_ppcor.asp

relações raciais e Educação – novos desafios

Autora: Iolanda Oliveira (Org.)
Editora/Ano: DP&A/ 2003
Resumo: As teorias de branqueamento repercutiram em toda a América Latina, ocasionando
a dominação branca e calando a presença negra. No livro “Relações Raciais e Educação”, organizado
pela professora Iolanda Ferreira, o professor Jesus Chucho Garcia faz uma análise dos saberes produzidos sobre os africanos na América Latina, discutindo os estereótipos aos quais estão submetidos.
O livro analisa também os efeitos da projeção do povo europeu sobre os aspectos particulares da
educação formal no Brasil. André Augusto Pereira Brandão constrói um estudo de séries econômicas
que relacionam pobreza humana e relações raciais na Baixada Fluminense do Rio de Janeiro; Maria
Lúcia Rodrigues Mulller problematiza a existência de professoras negras no magistério público municipal durante a Primeira República; Iolanda de Oliveira trata da prática pedagógica de especialistas em
relações raciais e educação; Márcia Maria de Jesus Pessanha discorre acerca da literatura das relações
raciais na formação de professores; Sérgio da Rocha Souza analisa o Pré-vestibular para Negros no
Rio de Janeiro como um instrumento de política compensatória; Moema de Poli Teixeira apresenta o
perfil racial da universidade pública no Brasil.
Fonte: http://www.politicasdacor.net/colecao_ppcor.asp
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o que é racismo?

Autor: Joel Rufino
Editora/Ano: Brasiliense/ 1985.
Resumo: “A raça negra tem comportamento psicológico instável e, por isso, não cria civilização.”
Alguns tentam provar que as diferenças sociais são determinadas por fatores biológicos. Outros explicam que o racismo surgiu da necessidade de justificar à agressão. Seria verdade? Faria o racismo parte
da natureza humana? Neste livro, os primeiros passos para a compreensão deste fenômeno universal,
suas modalidades e suas implicações sociais.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=54835
&franq=134562#content

sikulume e outros contos africanos

Autor: Júlio Emílio Braz (adaptação)
Editora/Ano: Pallas/ 2005
Resumo: Neste belíssimo livro, Júlio Emílio Braz, premiado autor de livros infantis, reconta sete
histórias africanas repletas de poesia, coragem, amor, superação e até mesmo terror. No primeiro conto,
descobrimos como a água fez a lua e o sol morarem no céu; no segundo, vemos que uma lebre atrapalhada
alterou o destino dos homens; no terceiro, sabemos o que aconteceu com a neta desobediente do chefe da
tribo Ntonjane; no quarto, temos a história que dá título ao livro, o filho rejeitado que, depois de grandes
conquistas, se torna o herói de sua tribo; no quinto conto, duas crianças que vivem com o avô decidem
que querem conhecer os pais, mesmo sabendo que sua mãe é canibal; o sexto conto nos apresenta a história de uma mulher que não é amada pelo marido porque não tem filhos, até que, magicamente, ela se
torna mãe e muda a sua história; por fim, temos a história de uma mãe que enfrentou um terrível monstro
para salvar seus filhos e, assim, acabou por salvar muitas outras pessoas que, unidas, formaram uma das
maiores nações do mundo. As lindas ilustrações de Luciana Justiniani são as primeiras que ela criou para
um livro infantil, e foram feitas em Moçambique, onde ela mora desde 2001.
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Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?query=productpage&prodtypeid=1&prodid=1133717
&franq=134562
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lendas negras

Autor/a: Júlio Emílio Braz e Salma Dansa
Editora/Ano: FTD/ 2001
Resumo: Pouco ou nada se falou sobre a África para os jovens de hoje, afrodescendentes ou
não. Para muitos a África ainda é um mistério ou, pior ainda, quando aparece nos noticiários, é como
palco de terríveis guerras civis e epidemias. Mas a África é bem mais do que isso. Na verdade, não
existe apenas uma África, mas incontáveis, ricas em histórias e tradições. Esta obra resgata essa herança
esquecida ou premeditadamente ignorada, apresentando-a a todos os dispostos a conhecer esse rico
folclore e, quem sabe, despertar outros tantos a escrever mais sobre ele.
Fonte: http://www.livrariasaraiva.com.br/produto/produto.dll/detalhe?pro_id=117512&PAC_ID=6297
contos negros da Bahia e contos de nagô

Autor: Deoscoredes M. dos Sandos [Mestre Didi]
Editora/Ano: Currupio/ 2003
Resumo: No prefácio do livro Contos Negros da Bahia, o escritor Jorge Amado define Didi
como ‘depositário dos segredos e mistérios das histórias e fábulas ouvidas nas roças e nos terreiros’.
Para a editora Arlete Soares, Mestre Didi é um elo autêntico do Brasil com a África, pois possui um
saber autêntico, assimilado por toda uma existência vivida no âmago de comunidades religiosas afrobrasileiras. Nascido e criado na Bahia, considerado um dos escritores mais importantes da tradição
nagô, Mestre Didi é artista plástico e sacerdote do culto africano aos ancestrais na Bahia. Mestre Didi é
hoje um retrato do Brasil, sempre preocupado em divulgar a riqueza dos ancestrais utilizando em seus
contos palavras luso-brasileiras e nagôs, preservando a narrativa recebida de seus antepassados.
Fonte: http://www.corrupio.com.br/mestre_didi.htm

olubajé – à música sacra afro-brasileira – o banquete do rei

Autor: José Flávio Pessoa de Barros
Editora/Ano: Pallas/ 2005
Resumo: Trata-se de um livro primoroso, bem cuidado, belo e inédito. Ressaltamos a etnografia
sensível e ao mesmo tempo exata, que possibilita ao leitor vivenciar o belo descrito, bem como conhecer
a complexa cultura das comunidades-terreiro. A metodologia utilizada vai muito além da observação
participante e, aliada às técnicas de tratamento dado aos cânticos e mitos, forma um conjunto em que
é possível perceber uma experiência religiosa refinada e profunda. O autor nos fascina apresentando
as histórias do povo-de-santo dramatizadas no ritual do Olubajé. O imaginário social, que foi mantido
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graças à oralidade, é desvendado pouco a pouco na escrita que, além da técnica, permite ao leitor adentrar no
intrincado universo simbólico afro-brasileiro. Narrado de forma coloquial, o livro é de fácil acesso a todos. As
informações contidas nesta obra certamente interessarão a muitos profissionais, além dos de ciências humanas,
especialmente àqueles que se dedicam à missão de ensinar a cultura, em todos os níveis, e, certamente, àqueles
que vivenciam a fé. As gravuras ilustram a beleza das descrições etnográficas, realçando o significado da festa
religiosa. Os sons e imagens do CD completam o quadro de imersão em que o leitor é envolvido, tornando-o
um participante do ritual descrito. Daí os adjetivos iniciais – primoroso, bem cuidado, belo e inédito. (Maria
Teresa Toríbio Brittes Lemos – Professora Titular de História da América da Universidade do Estado do Rio
de Janeiro)
Fonte: http://www.pallaseditora.com.br/livro_c.php?id=278

reis negros no Brasil escravagista – História da festa de coroação de rei congo

Autora: Marina de Mello e Souza
Editora/Ano: Editora UFMG/ 2002
Resumo: O enfoque do livro é o de buscar traçar o processo histórico no qual as festas de coroação
de rei congo se constituíram, privilegiando a perspectiva do encontro de culturas diferentes que, em dado contexto de dominação social, produziu manifestações culturais mestiças. Para tanto, foi necessário aprofundar o
conhecimento da história e da cultura da África Centro-Ocidental, que compreende a região chamada pelos
portugueses, dos séculos XVI ao XIX, de Congo e Angola, e preencher uma lacuna nos estudos de manifestações culturais afro-brasileiras, no que diz respeito às contribuições do mundo banto.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?query=&prodtypeid=1&catid=11707&prevcatid=11702&prodi
d=181578&st=bl11707&operid=0&celltype=2

irê ayô: mitos afro-brasileiros

Autora: Carlos Petrovich e Vanda Machado

Resumo: A cultura afro-brasileira é um constante objeto de estudo para aqueles que pretendem compreender, de maneira mais aprofundada, a história de nosso país e a sua forte ligação com a cultura negra e o
continente africano. Permeando os fatos reais que compõe essa história, existem lendas que mexem com o
imaginário popular e despertam curiosidade. “Irê Ayó” é um compilado de contos mitológicos da vertente afrobrasileira, grande parte protagonizada pelas divindades desta cultura: os orixás. Nas primeiras páginas, o leitor
mais leigo poderá se familiarizar com os termos mais utilizados numa espécie de prefácio auto-explicativo.
* Texto de divulgação do livro Irê Ayó: mitos Afro-brasileiros, de Carlos Petrovich e Vanda Machado.
Fonte: http://www.edufba.ufba.br/lancamentos.html
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Editora/Ano: EDUFBA/ 2004
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Kitabu – o livro do saber e do espírito negro-africano

Autor: Nei Lopes
Editora/Ano: Senac/ 2005
Resumo: Representa uma tentativa de sistematização do conhecimento sobre as religiões africanas na
América, a partir de suas matrizes. Realizando uma espécie de arqueologia das raízes históricas e mitológicas
dessas religiões. E isso, por meio de uma espécie de breviário, abordando uma ligação que se estabelece entre
as antigas civilizações africanas, sua espiritualidade e seu saber, e os povos construtores da Afro-América.
Fonte: http://www.submarino.com.br/homecache/bookssearchresult.aspx?query=+kit%e1bu+livro+saber+&prodtypeid=1188
5&franq=251529

lendas da criação – a saga dos orixás

Autor: Rubens Saraceni
Editora/Ano: Madras/ 2005
Resumo: O ser humano vive na atualidade uma busca permanente pela compreensão de si mesmo, do
verdadeiro “EU” que cada um traz em seu íntimo e que precisa ser despertado. Foi com esse propósito que
Rubens Saraceni se dispôs a contar neste livro a saga dos Orixás, desde o tempo em que o Tempo ainda não
existia na morada exterior de Olodunmarê, para que, por meio das lendas aqui narradas, as pessoas possam
fortalecer seus sentimentos de fé e de amor pelo Divino Criador Olorun e, assim, consigam dizimar com
mais facilidade seus problemas do cotidiano, a partir do seu encontro com esses seres divinos da natureza, os
Sagrados Orixás.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?query=&prodtypeid=1&catid=11886&prevcatid=11885&prod
id=1055006&st=bl11886&operid=0&celltype=2

lideranças negras

Autora: Márcia Contins
Editora/Ano: Aeroplano Editora/FAPERJ/ 2005
Resumo: Para compor o volume Lideranças Negras, a autora recolheu 23 depoimentos de notórios representantes da população negra no Brasil e, em especial, no Rio de Janeiro. Os depoimentos foram produzidos
durante uma pesquisa sobre raça e gênero no Brasil realizada entre 1994 e 1998. A maioria dos entrevistados
acumulava, à época das entrevistas, em torno de vinte e poucos anos de militância. As entrevistas oferecem
subsídios para análise dos sistemas de categorias de pensamento a partir dos quais são articuladas as relações
entre os movimentos negros, o Estado e segmentos da população negra.
Fonte: http://www.faperj.br/interna.phtml?obj_id=2655
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cotas raciais no Brasil: a primeira avaliação

Autor: André Augusto Brandão (Org.)
Editora/Ano: LPP – DP&A/ 2007
Resumo: A ação afirmativa, o reconhecimento e o enfrentamento das desigualdades raciais
entraram na agenda das políticas públicas brasileiras neste início do século XXI. No caso da educação
superior, as políticas que garantem o acesso da população negra às instituições de ensino têm proliferado
com força desde 2001. Apesar disto, a adoção de cotas ou reserva de vagas para negros como forma
de ingresso nas instituições públicas ainda é apontada por muitos como um passo no escuro.
Fonte: http://www.lpp-uerj.net/lpp/centro_publicacoes_colecoes.asp?titulo=Cole%C3%A7%C3%A3o%20
Pol%C3%ADticas%20da%20Cor&cod=2

História da Educação do negro e outras histórias

Autora: Jeruse Romão
Editora/Ano: SECAD/ 2005
Resumo: À luz da trajetória educacional da população negra, História da Educação do Negro e
outras histórias, obra organizada pela educadora Jeruse Romão, reúne com rigor metodológico artigos
que acenam para propostas político-pedagógicas anti-racistas e apresenta com originalidade temas
caros à história da educação desse segmento populacional. Essa estratégia emerge do entendimento
de que o conhecimento histórico é ferramenta indispensável para o combate aos mecanismos legais,
pedagógicos, administrativos e políticos que foram e ainda são adotados pelos sistemas de ensino para
impedir o acesso de pessoas negras à educação regular e formal.
Fonte: http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001432/143242por.pdf

Educação anti-racista: caminhos abertos pela lei Federal nº 10.639/03

Autor/a: SECAD

Resumo: Primeira obra da Coleção Educação para Todos que a traz à cena o debate sobre o
combate ao racismo no cotidiano escolar, “Educação anti-racista: caminhos abertos pela Lei Federal
nº 10.639/03” materializa o adensamento da reflexão sobre o tema no Brasil. Os artigos são construídos de a partir de diferentes perspectivas, entre elas, a luta histórica dos movimentos sociais negros
por uma educação anti-racista; a demonstração de manifestações do racismo no cotidiano escolar; os
conceitos necessários à compreensão da questão racial no Brasil; o poder das linguagens escolares na e
para a reprodução de preconceitos raciais, bem como a histórica orientação eurocêntrica da educação
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Editora/Ano: SECAD/ 2005
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brasileira; a ausência da história do continente africano e dos africanos no Brasil e/ou da produção
historiográfica sobre esse continente produzida por brilhantes intelectuais africanos; os aspectos fundamentais da geografia africana; e a concepção de mundo africana.
Fonte: http://diversidade.mec.gov.br/sdm/arquivos/anti_racista.pdf

superando o racismo na Escola

Autora: Kabenguele Munanga (Org.)
Editora/Ano: SECAD/ 2005
Resumo: A reedição de Superando o Racismo na Escola dá-se no contexto aberto pela sanção da
Lei nº. 10.639/2003, que alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e tornou obrigatório o
ensino de história e cultura afro-brasileiras nos estabelecimentos de ensinos fundamental e médio, oficiais
e particulares. A reflexão sobre o lugar das tradições africanas no redesenho cultural da escola brasileira
incentiva professores e professoras a relacionarem-se com o mundo de possibilidades que a sociabilidade
negra criou, para além das referências e práticas eurocêntricas, cujas reiteração e reprodução na escola brasileira ainda fazem desta mais um problema do que uma solução para os desafios de nossa sociedade.
Fonte: http://diversidade.mec.gov.br/sdm/arquivos/sup_rac_escola.pdf

Quilombos – Espaço de resistência de homens e mulheres negros

Autora: Schuma Schumaher (Coord.)
Editora/Ano: SECAD
Resumo: Este livro se destina especialmente aos professores e às professoras das comunidades
quilombolas do Rio de Janeiro e das demais escolas do Sistema Educacional Brasileiro. Ademais, contribuirá, seguramente, para o cumprimento do que determina a legislação “...o estudo da História da
África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da
sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política,
pertencentes à História do Brasil” (§ 1°, artigo 26 A da LDB) e para a efetivação de dois olhares: um
olhar enriquecedor das comunidades do Rio de Janeiro sobre si mesmas, da recuperação de sua história,
dos seus valores, de sua resistência, e outro de todo o Brasil sobre as comunidades quilombolas.
Fonte: http://www.inep.gov.br/pesquisa/bbe-online/listaAnoResultado.asp?cod=m&ano=2005
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Educação como exercício de diversidade

Autor/a: MEC/UNESCO
Editora/Ano: ANPED/ s/d
Resumo: A construção de uma efetiva agenda social para o Brasil pressupõe a definição de estratégias políticas que contemplem não somente o setor da educação nas suas diversas dimensões e níveis,
mas também os segmentos que compõem a sociedade brasileira, com as suas necessidades específicas
de aprendizagem. Uma exigência substantiva e procedimental nesta estratégia é o reconhecimento da
responsabilidade conjunta do Estado e das organizações sociais no atendimento às múltiplas demandas
da sociedade. Nesta perspectiva, é fundamental a sinergia entre Estado e sociedade civil no caminho
da desejada transformação da realidade de exclusão social, com base no reconhecimento do diferente
e da diversidade como riquezas a serem exploradas e não como o “exótico” a ser observado, negado
ou marginalizado. No mesmo sentido, é necessário compreender a importância de desencadear amplo
movimento capaz de dinamizar as qualificações que existem nesses diferentes espaços e de criar redes
de interação que as façam saltar do nível potencial para o real.
Fonte: http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/educaexerciciodiversidade/mostra_documento

dimensões da inclusão no Ensino Médio: mercado de trabalho, religiosidade e
educação quilombola

Autor/a: MEC/SECAD

Resumo: A Coleção Educação para Todos, lançada pelo Ministério da Educação e pela UNESCO em 2004 apresenta-se como um espaço para divulgação de textos, documentos, relatórios de pesquisas e eventos, e estudos de pesquisadores, acadêmicos e educadores, nacionais e internacionais, no
sentido de aprofundar o debate em torno da busca da educação para todos. Representando espaço de
interlocução, de informação e de formação para gestores, educadores e pessoas interessadas no campo
da educação continuada, reafirma o ideal de incluir socialmente o grande número de jovens e adultos
excluídos dos processos de aprendizagem formal no Brasil e no mundo. Para a Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização e Diversidade (SECAD), a educação não pode separar-se, nos debates, de
questões com o desenvolvimento ecologicamente sustentável; gênero e orientação sexual; direitos
humanos; justiça e democracia; qualificação profissional e mundo do trabalho; etnia, tolerância e paz
mundial. A compreensão e o respeito pelo diferente e pela diversidade são dimensões fundamentais
do processo educativo.
Fonte: http://www.unesco.org.br/publicacoes/livros/dimensoesinclusaoensinomedi/mostra_documento
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Editora/Ano: SECAD
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sem perder a raiz

Autora: Nilma Lino Gomes
Editora/Ano: Autêntica/ 2005
Resumo: O cabelo é analisado na obra da Profa. Nilma Lino Gomes, não apenas como fazendo
parte do corpo individual e biológico, mas, sobretudo, como corpo social e linguagem, como veículo
de expressão e símbolo de resistência cultural. É nesta direção que ela interpreta a ação e as atividades
desenvolvidas nos salões étnicos de Belo Horizonte a partir da manipulação do cabelo crespo, baseandose nos penteados de origem étnica africana, recriados e reinterpretados como formas de expressão
estética e identitária negra. A conscientização sobre as possibilidades positivas do seu cabelo oferece
uma notável contribuição no processo de reabilitação do corpo negro e na reversão das representações
negativas presentes no imaginário herdado de uma cultura racista.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

Experiências étnico-culturais para a formação de professores

Autoras: Nilma Lino Gomes e Petronilha Beatriz Gonçalves (orgs.)
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: Pesquisadores nacionais e estrangeiros projetam suas interpretações sobre uma questão
que está no centro das atenções de grupos de militância, estudiosos e políticos: a diversidade étnicocultural. Dirigido de maneira especial aos professores e à sua formação, este livro é indispensável para
o debate sobre a educação e os processos de busca de identidade, nos quais estarão sempre presentes
as tensões, os conflitos e as negociações entre os semelhantes e os diferentes.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

os Filhos da áfrica em portugal – antropologia, multiculturalidade e educação

Autora: Neusa Maria Mendes Gusmão
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: Ao eleger crianças e jovens africanos e luso-africanos como sujeitos do olhar, este
trabalho assumiu como questão central a condição étnica decorrente da origem e da cor. A mesma
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razão tornou significativo o desvendar das estratégias de sobrevivência dos indivíduos e grupos frente
às crises. A obra aborda as dificuldades e rupturas que vivenciam como grupo ou como membro de
um grupo particular, no interior do qual os mecanismos de convivência étnica e racial são elaborados
e transformados pelo contato com a sociedade nacional em que se inserem.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

um olhar além das fronteiras – educação e relações raciais

Autora: Nilma Lino Gomes
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: O diálogo além das fronteiras realizado neste livro está alicerçado em um dos ensinamentos de Paulo Freire: de que uma das nossas brigas como seres humanos deva ser dada no sentido de
diminuir as razões objetivas para a desesperança que nos imobiliza. Nesse sentido, a recusa ao fatalismo
cínico e imobilizante pregado pelo contexto neoliberal, pela globalização capitalista, pela desigualdade
social e racial deve se pautar em uma postura epistemológica e política criticamente esperançosa. É o
que o leitor e a leitora encontrarão nas páginas deste livro.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

rediscutindo a mestiçagem no Brasil – identidade nacional versus identidade
negra

Autor: Kabenguele Munanga
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: É à luz do discurso pluralista emergente (multiculturalismo, pluriculturalismo) que a
presente obra recoloca em discussão os verdadeiros fundamentos da identidade nacional brasileira,
convidando estudiosos da questão para rediscuti-la e melhor entender por que as chamadas minorias,
que na realidade constituem maiorias silenciadas, não são capazes de construir identidades políticas
verdadeiramente mobilizadoras. Essa discussão não pode ser sustentada sem colocar no bojo da questão
o ideal do branqueamento materializado pela mestiçagem e seus fantasmas.
Relações Étnico-Raciais

Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295
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Jogo das diferenças – o multiculturalismo e seus contextos

Autora: Petronilha Beatriz Gonçalves Silva e Luiz Alberto Oliveira Gonçalves
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: Este livro de Luiz Alberto Oliveira Gonçalves e Petronilha B. Gonçalves e Silva, fala
sobre o direito à diferença e busca compreender, na cena social, os diversos significados de multiculturalismo. Os autores observam conceitos como “discriminação”, “preconceito” e “politicamente correto”
e constatam que as regras desse “jogo das diferenças” estão em constante mudança.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

Bantos, Malês e identidade negra

Autor: Nei Braz Lopes
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: Este livro reúne elementos históricos sobre a formação do Brasil em seu caráter étnico, identitário e cultural e mostra ao leitor as contribuições dos Bantos nesse processo. Além disso,
Nei Lopes estabelece novos parâmetros sobre a relação entre islamismo e negritude. À guisa de seu
envolvimento com a resistência cultural negra no Brasil e na África, apresenta ao leitor uma face da
história ignorada por grande parte dos brasileiros.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

Brasil afro-brasileiro

Autora: Maria Nazareth Soares Fonseca (org.)
Editora/Ano: Autêntica/ 2006
Resumo: Os artigos que compõem esta coletânea inserem-se na tendência de se atentar para as
representações de negro que circulam em diferentes suportes da memória cultural: livros, objetos de
culto, objetos de arte, pesquisa etnográfica e criação literária. Com uma proposta multidisciplinar, o
livro pretende contribuir para o aprofundamento da discussão dos processos produzidos pela sociedade brasileira de invisibilidade das diferenças quando, de alguma forma, procura apaziguar os conflitos étnico-raciais para fortalecer-se enquanto totalidade harmônica e integrada. Revigorada por um
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conjunto de visões e pontos de vista voltados para a questão racial brasileira, a publicação aponta para
os modos como a população de descendentes de escravos, os afrodescendentes, pode ser percebida,
mesmo quando é defendida a imagem da mistura racial e estampada a cara de país mestiço que o Brasil
não pode mesmo esconder.
Fonte: http://www.autenticaeditora.com.br/livros/item/295

racismo cordial

Autora: Cleusa Turra e Gustavo Venturi
Editora/Ano: Ática/ 1995
Resumo: Versão integral da mais ampla investigação científico-jornalística sobre preconceito de
cor no Brasil, realizada pela Folha de S. Paulo e pelo Instituto de Pesquisas Datafolha.
Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=55549

Zumbi
Autor: Joel Rufino dos Santos
Editora/Ano: Global/ 2006
Resumo: Neste livro, Joel Rufino nos oferece, mais do que a biografia de um personagem que lutou
pela liberdade dos negros no Brasil escravocrata, uma verdadeira radiografia do mundo colonial. Ao analisar
a estrutura dessa sociedade, examinando o núcleo familiar, a hierarquia de classes e a noção de riqueza então
vigente, desvenda para o leitor a ideologia que criou e fundamentou, durante séculos, o mais cruel sistema de
escravidão que a história do Ocidente já registrou.
Fonte: http://www.siciliano.com.br/livro.asp?orn=LMA&Tipo=2&ID=628120#sinopse

o negro no Brasil de Hoje
Autor/a: Nilma Lino Gomes e Kabenguele Munanga

Resumo: Qual a importância de estudar a história do negro e seus descendentes mestiços no Brasil de
hoje? O Brasil nasceu do encontro de diversas civilizações. Conhecer nosso país é justamente conhecer um
pouco da história desses segmentos populacionais que o constituíram, que para cá trouxeram bagagens culturais
ricas e variadas. A necessidade de consagrar o presente livro ao negro tem a ver com a especificidade de sua
história, sua grande contribuição para a construção deste país e as desigualdades sociais que ele ainda vive na
sociedade brasileira.

Relações Étnico-Raciais

Editora/Ano: Global/ 2006

Fonte: http://www.submarino.com.br/books_productdetails.asp?Query=ProductPage&ProdTypeId=1&ProdId=16522
04&ST=CN186033
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sÍtios

Jornal ÌroHÌn – http://www.irohin.org.br

O Ìrohìn nasce em 1996 como fruto da movimentação em torno da Marcha Zumbi 300 anos,
contra o Racismo, pela Cidadania e a Vida (1995). Sediado em Brasília – capital do país e sede de
governo – em seus primeiros anos o Ìrohìn se propõe a dois objetivos: articular as organizações do
movimento negro para acompanhamento de políticas governamentais de promoção da comunidade
afro-brasileira por meio da capacitação de lideranças negras para esse acompanhamento; e acompanhar
a atuação do Congresso Nacional em assuntos diretamente relacionados aos direitos e promoção da
comunidade afro-brasileira.
casa do artista plástico aFro-BrasilEiro – www.capabr.org.br

CAPA é uma ONG que nasceu do desejo dos artistas plásticos do segmento negro de ter um
órgão que lutasse com eles pela valorização, reconhecimento e dignidade da arte e do artista plástico
afro-brasileiro.
Étnica – o sitE da BElEZa aFro-BrasilEira – http://www.etnica.com.br

Portal que trata de beleza, dando destaque especial à parte dos cabelos. Ainda trata de moda,
saúde e bem – estar do público afrodescendente.
MulHErEs nEGras: do uMBiGo para o Mundo – http://www.mulheresnegras.org/

Desde 1999, o site “Mulheres negras: do umbigo para o mundo” tem concentrado suas ações
no aprimoramento e na apropriação das tecnologias de informação e comunicação em prol da emancipação política, econômica e cultural das mulheres negras brasileiras. Sua missão é colaborar com
grupos que apostam na melhoria da qualidade de vida dos afro-brasileiros e, conseqüentemente, de
toda a população brasileira.
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oBsErVa – www.observa.ifcs.ufrj.br/

Rede de pesquisadores sediada no Instituto de Filosofia e Ciências Sociais – IFCS da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ. O Observa tem como objetivo coletar, produzir, sistematizar e
disseminar dados e análises sobre políticas de ação afirmativa no campo educacional superior no Brasil
e avaliar os seus impactos sobre os alunos beneficiados, as escolas e universidades onde estudam, e o
país como um todo.
EducaFro – EducaçÃo E cidadania para aFrodEscEndEntEs E carEntEs –

www.educafro.org.br/

O objetivo geral da EDUCAFRO é reunir pessoas voluntárias, solidárias e beneficiárias desta
causa, que lutam pela inclusão de negros, em especial, e pobres em geral, nas universidades públicas,
prioritariamente, ou em uma universidade particular com bolsa de estudos, com a finalidade de possibilitar inclusão e mobilidade social para população pobre e afro-brasileira.
criola – www.criola.org.br/

CRIOLA é uma instituição da sociedade civil sem fins lucrativos, fundada em 2 de setembro de
1992. É conduzida por mulheres negras de diferentes formações, voltada para o trabalho com mulheres,
adolescentes e meninas negras basicamente no Rio de Janeiro.
sEcrEtaria EspEcial dE polÍticas dE proMoçÃo da iGualdadE racial –

www.presidencia.gov.br/seppir/

A Seppir (Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial) foi criada pelo Governo Federal no dia 21 de março de 2003. A data é emblemática: em todo o mundo, celebra-se o Dia
Internacional pela Eliminação da Discriminação Racial. A criação da Secretaria é o reconhecimento
das lutas históricas do Movimento Negro Brasileiro. A missão da Seppir é estabelecer iniciativas contra
as desigualdades raciais no país.

Criado em 1973, construiu ao longo de mais de 30 anos de história um acervo acadêmico de
prestígio internacional que o credencia como uma instituição de referência para assunto sobre África,
Ásia e suas relações com o Brasil nas áreas econômica, política e cultural. Dedica-se a atividades de
ensino, pesquisa, extensão, consultoria, cooperação, documentação e divulgação. Promove parcerias
com outras instituições nacionais, internacionais, públicas e privadas. Publica a Revista de Estudos
Afro-Asiáticos.

Relações Étnico-Raciais

uniVErsidadE candido MEndEs – http://www.candidomendes.br/ceaa/

213

relações étnico e raciais.indb 213

2/3/2009 13:08:19

cEntro dE Estudos aFro-oriEntais – http://www.ceao.ufba.br/2007/

CEAO é um órgão suplementar da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade
Federal da Bahia (UFBA), criado em 1959 para o estudo, a pesquisa e ação comunitária na área dos
estudos afro-brasileiros e das ações afirmativas em favor das populações afro-descendentes, bem como
na área dos estudos das línguas e civilizações africanas e asiáticas.
cEntro dE cultura nEGra do MaranHÃo – http://www.ccnma.org.br/home.htm

O CCN–MA visa a conscientização política e cultural para resgatar a identidade étnica cultural e
auto-estima do povo negro, viabilizando ações que contribuam com a promoção de sua organização em
busca de cidadania, combatendo todas as formas de intolerância causadas pelo racismo e promovendo
os direitos da população negra do Maranhão.
sElo nEGro – http://www gruposummus.com.br/selonegro/

A Selo Negro Edições orienta suas publicações para que reinvente o espaço negro mantendo
na ficção e não-ficção as etnicidades negras como foco de referência. Ao mesmo tempo que amplia
repertórios, alinha um segmento e evidencia sua singularidade para os títulos em educação, psicologia,
filosofia, comunicações, literatura, obras de referência, etc.
instituto cultural stEVE BiKo – http://www.stevebiko.org.br/

É uma entidade sem fins lucrativos, fundada em 31 de julho de 1992, com a missão de promover
a ascensão social da população negra por meio da educação e do resgate de seus valores ancestrais.
instituto sindical intEraMEricano pEla iGualdadE racial –

http://www.inspir.org.br/default_800.htm

O Instituto Sindical Interamericano pela Igualdade Racial – INSPIR – é uma entidade civil de
interesse público, de âmbito internacional, que tem como principal objetivo contribuir para o diagnóstico, o aperfeiçoamento, o desenvolvimento e a adoção de políticas públicas e privadas de promoção da
igualdade racial. É também objetivo do INSPIR a promoção da ética, da paz, da cidadania, dos direitos
humanos, da democracia e de outros valores universais, especialmente nas relações de trabalho.
proJEto ManEJo dos tErritÓrios QuiloMBolas – http://www.quilombo.org.br/

Site da Associação das comunidades remanescentes de Quilombolas do Município de Oriximiná, PA.
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oBsErVatÓrio QuiloMBola – http://www.koinonia.org.br/oq/

O Observatório Quilombola é um espaço interativo, interdisciplinar, dedicado à coleta, organização e análise de informações relativas às comunidades negras rurais e quilombolas, em seus contextos
locais e regionais, assim como às políticas pertinentes.
unidadE na diVErsidadE – http://www.unidadenadiversidade.org.br/

O Portal Unidade na Diversidade nasceu do esforço conjunto entre o UNICEF, a Comunidade
Bahá’í do Brasil, o Geledés – Instituto da Mulher Negra – e o Fórum Nacional de Educação em Direitos Humanos, contando com o apoio da Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade – SECAD. Seu objetivo é oferecer à comunidade educacional brasileira um ponto de encontro
onde questões de preconceito e discriminação baseados no gênero, raça e etnia possam ser discutidas,
buscando-se caminhos para a solução do problema.
cEntro cultural aFricano – http://www.centroculturalafricano.com.br

O Centro Cultural Africano, através de seus projetos e eventos, procura mostrar à sociedade brasileira a necessidade de uma consciência mais profunda e ampla da raça negra no processo de formação
histórica do Brasil; incrementar o nível de intercâmbio entre Brasil e África, tornando-o mais compatível
com a intensidade dos laços existente entre ambos além de contribuir para a superação das dificuldades
de integração social e econômica da raça negra. Busca idealizar e implementar projetos, nomeadamente
na área de educação, com ênfase nos aspectos artísticos e culturais; difundir a religiosidade dos povos
africanos, contribuindo para a dignificação de seus cultos, levando-os também a recuperar suas raízes
e padrões em termo de sensibilidade e pureza.
coMunidadEs QuiloMBolas – http://www.cpisp.org.br/comunidades/

Página de divulgação de informações sobre como vivem hoje as comunidades de descendentes
de quilombos, quais seus maiores desafios e lutas, criada pela Comissão Pró-Índio de São Paulo.
BiBliotEca da uniVErsidadE do tEXas – cartoGraFia –

Site da biblioteca da Universidade do Texas que disponibiliza mapas da África e de outros continentes.

Relações Étnico-Raciais

http://www.lib.utexas.edu/maps/africa.html
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portal dos oriXás – http://www.orixas.com.br/

Home-page que busca passar um pouquinho da cultura dos orixás. Sua proposta é fazer com
que o leigo tenha uma melhor visão de como é o mundo do Candomblé, no que e, porque realmenteacreditam, como vivem e como pensam.
coMpanHia dE tEatro JoVEns Griots – http://www.ciadejovensgriots.org.br

Criada em outubro de 2003 em São João de Meriti na Baixada Fluminense região metropolitana
do Rio de Janeiro. A companhia, inspirada nos Griôts africanos, pesquisa contos da mitologia e diáspora
Africana no Brasil e recolhe histórias de anciãos das comunidades onde vivem.
a cor da BaHia – proGraMa dE pEsQuisa E ForMaçÃo soBrE rElaçõEs
raciais, cultura E idEntidadE nEGra na BaHia – http://www.acordabahia.ufba.br/

Criado em 1992, o grupo de pesquisa A Cor da Bahia, objetiva realizar pesquisas empíricas sobre o racismo, a cultura e a identidade negra no Brasil, sob uma perspectiva de comparação internacional, implementando
ações que vislumbrem a democratização do ensino superior público brasileiro, além de apoiar a formação de
estudantes de graduação e pós-graduação nos estudos sobre as relações étnicas e raciais no Brasil.
nÚclEo dE Estudos aFro-BrasilEiros/uFpr – www.neab.ufpr.br/

O Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da Universidade Federal do Paraná – NEAB-UFPR, tem
como objetivo geral se constituir como um centro de referência que articule e promova atividades de
ensino, pesquisa e extensão relacionadas ao campo de estudos afro-brasileiros.
nÚclEo nEGro da unEsp para pEsQuisa E EXtEnsÃo – www.unesp.br/proex/nupe/

O Projeto NUPE – Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão, vinculado ao Programa
Unesp de Integração Social Comunitária – PISC, da Pró-Reitoria de Extensão Universitária, congrega
professores, pesquisadores e alunos da UNESP visando a desenvolver e a estimular atividades de extensão e de pesquisa sobre temas apertinentes à questão do negro.
nirEMa – nÚclEo intErdisciplinar dE rEFlEXÃo E MEMÓria
aFrodEscEndEntE – www.puc-rio.br/nirema/

O Nirema – Núcleo Interdisciplinar de Reflexão e Memória Afrodescendente – é um centro de
pesquisa e documentação da cultura afrodescendente brasileira, que desenvolve atividades e iniciativas
interdisciplinares, congregando representantes dos corpos docente e discente da PUC-Rio e tem como
eixo a realização de estudos comparativos Brasil – Estados Unidos.
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