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RESUMO

Este trabalho consiste em uma pesquisa participante realizada em uma escola pública
municipal de Fortaleza. Possui caráter empírico e tem como principal objetivo contribuir para
a aplicação da Lei Federal n. 10.639/03 através da realização de atividades interativas com os
alunos do período da tarde das turmas de infantil ao 5º ano. A proposta das oficinas foi criar
mecanismos de valorização da cultura negra nessa escola. Estando o estado do Ceará sob o
estigma de que “aqui não há negros”, muitos alunos e professores negam seu pertencimento
étnico, o que dificulta as ações direcionadas à valorização da História e Cultura Africana e
Afro-brasileira em nosso estado. Outro fator citado relevante que interfere de forma negativa
nas relações étnico-raciais dentro da escola, alavancando preconceitos, é a quase que total
invisibilidade de personagens negros na mídia e na literatura, ou quando existem, ocupam
papéis irrelevantes ou malignos. As atividades realizadas na escola tiveram caráter antirracista
e evidenciaram o negro como figura de destaque. Para tanto, elas procuraram se enquadrar
especialmente nas áreas de Literatura, História e Educação Artística, sendo estas consideradas
prioritárias no contexto escolar pela Lei Federal n. 10.639/03. Como análise final, foi possível
verificar como os alunos reagiram de forma positiva com a introdução de conteúdos sobre as
populações africanas e afrodescendentes. Ademais, ocorreram mudanças significativas na
escola como tentativa de garantir a continuidade de atividades de valorização da cultura
negra.

Palavras-chave: Escola. Ceará. Cultura africana. Cultura afrodescendente.

ABSTRACT

This work consists of a participatory research in a public school in Fortaleza. It has
empirical character and its main objective is to contribute to the implementation of Federal
Law 10.639/03 by conducting interactive activities with students in the afternoon classes with
the groups of children from infant education to 5th period. The purpose of this research was to
create mechanisms for recovery the Black Culture in this school. Concern to the stigma that
state of Ceara "has not black people here”, many students deny their ethnic origins, which
makes it more difficult the actions directed to the recovery of history and Afro-Brazilian and
African culture in our state. Another factor cited as relevant that interfere negatively in the
ethno-racial relations in the school, leveraging prejudices, is the almost total invisibility of
black characters in the media and literature, and when they exist, deal with irrelevant or
malignant roles. The activities at school were anti racist. To this end, they sought to fit
especially in the areas of literature, history and art education, which are considered priorities
in the school context by Federal Law 10.639/03. As the final analysis, it was possible to see
how students reacted positively to the introduction of content about African people and their
descent. Furthermore, it was noticed significant changes in the school as an attempt to ensure
the continuity of recovery of Black culture.

Keywords: School. Ceará. African culture. African descent culture.
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1 INTRODUÇÃO

Apresentar este trabalho sob forma de dissertação me provoca muito contentamento.
Sinto-me honrada por ter convivido com crianças cearenses que, em conversas informais e
cotidianas, muito me ensinaram, bem mais do que ensinei a elas. Essas crianças me
provocaram indagações, questionamentos e dúvidas que vou carregar comigo e que me
estimularão a continuar nessa caminhada de luta contra a discriminação racial.
Espero que esta pesquisa possa contribuir para outros (as) estudantes universitários
que desejem realizar estudos nessa área. Ainda sinto que meus propósitos iniciais para a
realização deste trabalho não se encontram exauridos, visto que esta foi minha primeira
pesquisa referente aos afrodescendentes, dentre muitas que espero poder realizar. Ademais, os
impasses e desafios em busca de uma sociedade livre de preconceitos ainda estão por existir
num mundo marcado por tantas desigualdades.
Cultura afrocearense: um estudo sobre africanidades, educação e currículo em uma
escola pública de Fortaleza é um trabalho que alavancou esforços na tentativa de contribuir
para a aplicação da Lei Federal n. 10.639/03. O fruto desta iniciativa resultou na confecção
desta dissertação de mestrado, a qual está dividida em:
a) parte I: das primeiras motivações – na qual trato dos acontecimentos ocorridos na
minha infância que me motivaram a lutar pelo combate à discriminação em relação à
população afrodescendente;
b) parte II: procedimentos metodológicos de investigação – neste, exponho os
procedimentos seguidos para que a realização desta pesquisa fosse possível;
importância social da pesquisa – foco na necessidade urgente da aplicação da lei
Federal n. 10639/03 e na relevância deste trabalho ser realizado em uma escola
pública do Ceará; a inserção da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana nas
escolas – explicito algumas dificuldades no que diz respeito à inserção da temática
africana e afrodescendente nas escolas; discriminação e silenciamento – relato sobre as
situações de discriminação a que foram impostas os africanos e afrodescendentes a
partir de ideias preconceituosas disseminadas à sua população, bem como algumas
teorias que dificultam o pensar sobre a real formação dos brasileiros; e o Movimento
Negro e as lutas antirracistas – no qual explano sobre a importância social do
Movimento Negro no combate às práticas racistas;
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c) parte III: conhecendo a escola - primeiros contatos – falo acerca da minha
peregrinação em busca da escola para a realização desta pesquisa e a descrevo,
tomando por base a sua localização, bairro, história, estrutura física e seu acervo com
relação ao material de pluralidade étnico-racial disponível;
d) parte IV: iniciando minhas atividades na escola – relato sobre a execução das
atividades, os objetivos de cada intervenção, sua importância, as análises obtidas e
alguns resultados;
e) parte V: considerações finais – na qual, por fim, se encontram uma análise geral
referente ao trabalho realizado na escola, bem como os avanços que obtive durante e
após a realização desta pesquisa; referências – livros, sites e outras fontes que me
foram úteis para a produção desta dissertação; e anexos – estórias infantis “O
Casamento da Princesa” e “Minha Princesa Africana”.
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2 DAS PRIMEIRAS MOTIVAÇÕES

Nasci no interior do Estado do Piauí, no município de Picos, e sou a filha mais nova de
uma família extremamente tradicional. Questões referentes à orientação sexual, cor da pele e
outra filiação religiosa que não fosse católica sempre foram consideradas como temas tabus.
Com relação a condutas racistas, desde a minha infância assuntos que faziam referência a cor
da pele e outros traços caracterizados como pertencentes aos afrodescendentes1, como a
textura do cabelo e outras formas corporais, ora eram aviltados, ora desembocavam no
deboche.
Sempre demonstrei curiosidade de conhecer minhas origens. Por diversas vezes
questionei meus pais, meus avós e outros familiares sobre as origens da minha família e
sempre obtive a mesma resposta: “A parte da sua mãe é toda branca, a do seu pai, uma parte
é de índios e a outra não se sabe bem”.
Minha mãe sempre contava que a família dela era originária de ricos comerciantes e
proprietários de terra, pessoas oriundas da Europa. Observando os parentes por parte de mãe,
sempre notei que eles tinham uma tonalidade de pele bem clara, meio “rosada” e os olhos
claros. Durante as aulas de História, sempre escutava que o sobrenome Sá era oriundo de
Portugal e fazia referência a pessoas2 que foram “importantes” na colonização do Brasil.
Minha mãe relatava que minha bisavó materna possuía mucamas3 e escravizados (as) em casa
que se encarregavam dos afazeres domésticos. Minha avó materna era uma pessoa
extremamente racista e sempre contava que sua mãe, com ajuda de outro empregado, tinha
matado um escravizado sufocado no interior da casa, próximo a uma porta de madeira. Ela
nunca ofereceu maiores informações sobre o caso, apenas relatava o ocorrido com certa
altivez. Questionada por mim várias vezes como e por que isso ocorrera, ela apenas dizia: “O
nego era safado, ele mereceu”. Ora fazia alusão que ele estava roubando os alimentos da
família, ora que estava assediando sexualmente uma mucama.
A família do meu pai, em contrapartida, era oriunda de pobres agricultores, pessoas
que viviam da agricultura de subsistência e que moravam na zona rural no interior do Estado
do Ceará. Meu pai, desde muito jovem, ausentou-se do convívio familiar e migrou para outras
cidades em busca de melhores oportunidades. Questionado sobre suas origens, sempre falava
1

Segundo Henrique Antunes Cunha Júnior, afrodescendente é um conceito que “nasce com o pleno
conhecimento do passado africano, nasce, sobretudo em decorrência deste conhecimento e da necessidade de
relacionar o passado africano com a história do Brasil” (2005, p. 253).
2
Alguns nomes que tiveram relevância nas aulas de História: Mem de Sá (1500-1572), Estácio de Sá (15201567) e Salvador Correia de Sá (1540-1631). Todos eram administradores coloniais portugueses.
3
Escravas que realizavam serviços caseiros e serviam os senhores.
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com muito orgulho que era oriundo de uma família indígena. Fisicamente, ele possui os
cabelos bem lisos e de cor preta. Muitas pessoas já me perguntaram se ele é chileno ou
peruano. Recentemente, foi publicado um livro da minha família por parte de pai, intitulado
“Uma família na sexta geração”. Durante a leitura desse material, não percebi em nenhum
momento referências à afrodescêndencia4 da minha família paterna.
Em minha infância, apesar de ter obtido respostas dos meus pais e avós sobre a origem
da minha família, eu me questionava sobre o fato de ter nascido com o cabelo crespo. Por
diversas vezes, recebia repressão da minha mãe e avó materna para prender o cabelo,
manipulá-lo de forma a não deixar transparecer a sua “rebeldia”. E também ouvia frases do
tipo: “Seu cabelo não é ruim, mas você precisa prendê-lo para não ficar muito alto”; “Seu
cabelo é muito ressecado, tem que passar óleo para baixar”; “Se você não pentear e amarrar,
ele vai ficar igual às negas de cozinha”. Através de frases do tipo e diversas outras formas de
expressão, fui percebendo o quanto minha família é racista. Com relação aos
afrodescendentes, ora o discurso era silenciado, ora era explicito em forma de comentários
racistas: “Nego é safado e sem-vergonha”; “Nego véi safado”; “Nego lá é gente”. Frases
curtas e sem muitos prolongamentos, mas que explanam bastante o teor racista e
preconceituoso.
Desde a infância, sempre me interessei por temas que procurassem desmistificar
algumas conotações preconceituosas com relação a pessoas de pele mais escura e/ou de
cabelo mais crespo, através de práticas que favorecessem o conhecimento das nossas origens
étnico-raciais. Na escola, eu também presenciava a discriminação com relação aos
afrodescendentes. Quando cursava o ensino fundamental em minha cidade de origem, Picos –
PI, era bastante evidente que nas peças de teatro e nas danças promovidas pelas professoras da
escola nas apresentações de final de ano, apenas as crianças de pele mais clara e favorecidas
socialmente eram escaladas para interpretar os papéis de destaque. Enquanto isso, as crianças
afrodescendentes se ocupavam de papéis pouco relevantes na peça ou na dança.
Presenciando tantas situações discriminatórias com relação aos negros (as) no decorrer
da minha própria história, instiguei-me a buscar alternativas para que tais atitudes fossem ao
menos amenizadas. Meu interesse em desenvolver esta pesquisa pretende, especialmente,
contribuir para o fortalecimento e resgate da cultura e história dos afrodescendentes como
forma de reconhecimento e respeito às origens dos brasileiros (a). Para isso, este trabalho tem
como objetivo abordar com os alunos (as) de uma escola pública municipal de Fortaleza
4

Característica relativa aos afrodescendentes.
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temáticas voltadas à cultura africana e afro-brasileira através de atividades interativas, as
quais visam contribuir para a aplicação da Lei Federal nº. 10.639/03.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DE INVESTIGAÇÃO

Para realizar a projeto proposto, que serviu de base para esta dissertação de
mestrado, foi executada uma pesquisa participante, a qual está mais adequada aos objetivos
desta pesquisa.
Enquanto pesquisadora inserida nesse contexto, propus juntamente aos professores
(as) e demais componentes da escola a participação ativa na elaboração de novos
conhecimentos acerca da questão racial5. Juntos, cada qual com sua maneira de ver e
interpretar a realidade, propomos atividades com o intuito de debater a temática de forma a
proporcionar reflexões sobre os conteúdos ministrados no âmbito escolar e aprender junto aos
demais atores sociais uma nova forma de pensar as africanidades6. Para tanto, fez-se
necessária a inserção no cotidiano da escola escolhida, como especifica Brandão (1999, p.
11):

Conhecer a própria realidade. Participar da produção deste conhecimento e tomar
posse dele. Aprender a escrever a sua história de classe. Apreender a reescrever a
História através da sua história. Ter no agente que pesquisa uma espécie de gente
que serve. Uma gente aliada, armada de conhecimentos científicos que foram
sempre negados ao povo, àqueles para quem a pesquisa participante – onde afinal
pesquisadores-e-pesquisados são sujeitos de um mesmo trabalho, ainda que com
situações e tarefas diferentes – pretende ser um instrumento a mais de reconquista
popular.

Para esta pesquisa, mesclei estudos bibliográficos e empíricos. Somente após a leitura
e compreensão sobre as mudanças ocorridas na educação mediante levantamento
bibliográfico, iniciei a pesquisa de campo.
A fase empírica do trabalho foi elaborada através de uma pesquisa de campo realizada
na Escola Municipal Cantinho do Mar7, localizada no bairro Serviluz, em Fortaleza, Ceará.
O segundo momento foi dedicado à coleta de dados por meio da observação
participante e entrevistas não diretivas. A ocasião de conhecer primeiro a escola antes de
realizar qualquer atividade nela foi importante para ter noção da sua dinâmica e perceber
quais seriam as atividades mais adequadas a serem realizadas naquele espaço. Antes da
5

Essa participação se deu especialmente através de reuniões e diálogos para a criação das oficinas a fim de
alavancar materiais visuais/educativos que usaríamos nelas, debates sobre quais seriam os melhores conteúdos a
serem abordados na escola, quais os assuntos já trabalhados e como poderíamos criar estratégias de combate à
discriminação, além de dividirmos as funções para execução dessas atividades.
6
Segundo Petrolina Beatriz Gonçalves (p.26), africanidades refere-se às raízes da cultura brasileira que tem
origem africana.
7
Para preservar a identidade da escola e dos professores (as) participantes da pesquisa, foram adotados nomes
fictícios.

19

realização das atividades, compareci à festa de São João no dia 30 de junho de 2011,
promovida pela equipe escolar, e me fiz presente em algumas reuniões direcionadas aos
professores (as), além de realizar visitas às salas de aula e conversar com as crianças.
Simultaneamente ao segundo momento, o terceiro passo foi a realização de oficinas
interativas com os (as) estudantes que contribuíram para a aplicação da Lei Federal nº.
10.639/03. Foram abordados temas referentes à diversidade cultural do Brasil, ressaltando a
importância da cultura africana e afro-brasileira8 através do uso de literatura, vídeos e
formação de peças teatrais, além de outras atividades que contemplam novas formas de se
pensar nossas origens e valorizar a cultura negra.
O favorecimento de temáticas africanas e afrodescendentes pretende contribuir para o
conhecimento do legado histórico que a África nos deixou e que pouco tivemos acesso na
educação formal. Minha conduta na escola não visou negar a importância de outros saberes e
personagens, mas sim de enaltecer as contribuições africanas e afrodescendentes. Através das
leituras que fiz durante o curso de Mestrado em Educação, agi de forma a beneficiar outros
componentes da nossa história, focando sempre nos afrodescendentes. Citando ainda Brandão
(1999, p. 11-12):

Nenhum conhecimento é neutro e nenhuma pesquisa serve teoricamente “a todos”
dentro de mundos sociais concretamente desiguais [...] A participação não envolve
uma atitude do cientista para conhecer melhor a cultura que pesquisa. Ela determina
um compromisso que subordina o próprio projeto científico de pesquisa ao projeto
político dos grupos populares cuja situação de classe, cultura e história se quer
conhecer porque se quer agir.

Este trabalho possui caráter pedagógico e político, pois no modo de agir da pesquisa
me embasei nos princípios da Educação Popular, a qual visa por meio de uma maneira crítica
e renovada de se fazer educação contribuir para a promoção de uma escola mais justa. A
Educação Popular busca com isso colaborar para práticas escolares menos discriminatórias e
excludentes. Através da valorização de outras culturas na escola, foram produzidas ações
voltadas ao combate às desigualdades dos diferentes grupos e auxiliado o intercâmbio do
conhecimento produzido pelos próprios agentes sociais envoltos na pesquisa. Compartilhando
com o pensamento de Souza (2007, p. 37), o qual afirma:

8

Entendemos cultura afro-brasileira como as expressões culturais relativas aos afrodescendentes no Brasil de
maneira geral, e afrocearense, por conseguinte, mais voltadas especificadamente ao Ceará.
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Tomaremos a Educação Popular como uma pedagogia que entende a educação como
atividades culturais para o desenvolvimento da cultura, contribuindo para a
superação das negatividades de todas e quaisquer culturas, e para a afirmação e
impulso de suas positividades. A pedagogia é aqui compreendida como resultado de
uma reflexão diagnóstica, judicativa, teleológica e rigorosa sobre os problemas
sócio-educacionais de uma determinada sociedade na perspectiva dos interesses de
grupos culturais contendores ou em diálogo. Trata-se, portanto, de uma teoria da
educação e de uma proposta pedagógica [...]

Pretendemos também contribuir para o fortalecimento das propostas políticas
almejadas pelos movimentos sociais, em especial o Movimento Negro, pois se alia às suas
reivindicações no que diz respeito à luta dos afrodescendentes para que de fato a Lei Federal
nº. 10.639/03 saia do papel e seja efetivada nas escolas.
Através desses procedimentos metodológicos é que foi direcionada a minha pesquisa
de campo na Escola Municipal Cantinho do Mar. Foi vivenciando, ensinando e aprendendo
juntamente a todos os envolvidos nesta pesquisa que produzimos novos conhecimentos, os
quais possibilitaram a confecção deste trabalho.

3.1 IMPORTÂNCIA SOCIAL DESTA PESQUISA

O esforço pela universalização do ensino em nosso país não garantiu a qualidade
sonhada por todos que compartilham de ideais democráticos, mas levantou questionamentos
sobre a possibilidade de inserção de temáticas que favoreçam os mais variados grupos dentro
do contexto escolar, tornando-se um desafio atual da educação.
A Lei Federal 10.639/03 reforça a luta em favor dos afro-brasileiros e é resultado de
uma luta antirracista. Fazer vir à tona a discussão sobre o racismo é uma forma de não
silenciar os mais diversos preconceitos e discriminações presentes na escola, além de
promover relações mais igualitárias, como apresenta BRASIL (2005, p.11):

Na educação brasileira, a ausência de reflexão sobre as relações raciais no
planejamento escolar tem impedido a promoção de relações interpessoais
respeitáveis e igualitárias entre os agentes sociais que integram o cotidiano da
escola. O silêncio sobre o racismo, o preconceito e a discriminação raciais, nas
diversas instituições educacionais, contribui para que as diferenças de fenótipo entre
negros e brancos sejam entendidas como desigualdades naturais. Mais do que isso,
reproduzem ou constroem os negros como sinônimos de seres inferiores. O silêncio
escolar sobre o racismo cotidiano não só impede o florescimento do potencial
intelectual de milhares de mentes nas escolas brasileiras, tanto de alunos negros,
como de alunos brancos, como também nos embrutece ao longo de nossas vidas,
impedindo-nos de sermos livres “para ser o que for e ser tudo” – livres de
preconceitos, dos estereótipos, dos estigmas, dentre outros males.
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Inserir a cultura africana e afrodescendente na escola representa não só uma conquista
do Movimento Negro e dos estudiosos do tema ao longo dos últimos anos, mas de toda a
população brasileira, além de favorecer a educação como um todo, pois devido ao modo
silenciado que se configurou com a ausência dessa discussão, muito da riqueza cultural do
Brasil foi perdida, pouco explanada e/ou pouco conhecida, o que ocasionou em reflexões
negativas acerca das relações étnico-raciais nas escolas.
Conforme Silva (2002), a escola, enquanto aparelho social, está impregnada pela
exploração do capitalismo, do sexismo e do racismo, pois ela faz parte da sociedade e não
consegue se isentar dessa reprodução. A escola, então, deverá se posicionar politicamente
contra toda forma de discriminação, mas para isso deverá conhecer a nova realidade que surge
com a implementação da Lei Federal nº. 10.639/03.
Atualmente, os professores (as) encaram mais um desafio: o de trazer a discussão
sobre a temática relativa à população negra para a sala de aula. Pois a obrigatoriedade da lei
repercute também na formação dos professores (as), pressupondo que estes não estão
habituados a ensinar Educação Artística, Literatura e História9 abordando a contribuição das
culturas afro-brasileira e africana. Neste caso, devem agora dispor de conteúdos que
favoreçam a valorização dessas culturas para a formação dos brasileiros.
A inserção da temática racial no currículo escolar trouxe desafios para os educadores
que precisam ensiná-la nas escolas. Eles próprios receberam uma educação voltada ao silêncio
apaziguador das relações referentes à pluralidade étnico-racial brasileira e muitas vezes não
conseguem aproveitar o momento de discriminação observado em suas práticas escolares para
conscientizar os alunos (as) sobre o combate ao racismo e outras formas de discriminação.
Como destaca Munanga (2001, p. 7-8):

[...] alguns professores por falta de preparo ou por preconceitos nele introjetados não
sabem lançar mão das situações flagrantes de discriminação no espaço escolar e na
sala de aula como momento pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e
conscientizar seus alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz a nossa cultura
e na nossa identidade nacional.

O professor (a) é sujeito cultural e social e não está imune aos efeitos negativos dos
estereótipos inferiorizantes direcionados aos africanos (as) explanados nos livros de história.
Torna-se necessário, então, uma desconstrução de conceitos que foram incorporados na
educação brasileira e a elaboração de outros paradigmas. “É fato que nem a escola nem os
9

Estas são as áreas nas quais os conteúdos referentes à História e Cultura Afro-brasileira serão especialmente
ministrados de acordo com a Lei 10.639/03.
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centros de formação de professores (as) „inventaram‟ sozinhos, os diversos preconceitos e
estereótipos. Isso não os isenta, porém, da necessidade de assumirem um posicionamento
contra toda e qualquer forma de discriminação.” (GOMES, 2003, p. 160).
Toda equipe escolar deverá ser um elemento ativo e fundamental para a desconstrução
de discursos e conceitos que reforcem a discriminação étnico-racial, mas para isso deverá se
instrumentalizar e se familiarizar com novas abordagens e maneiras de tratar a diversidade na
escola.
Por fim, também é imprescindível que a sociedade em geral seja efetiva no combate à
discriminação e preconceito em relação à diversidade étnica no Brasil, a fim de contribuir
para o resgate da nossa história.
Neste trabalho, iremos contemplar essas questões nos atendo ao Estado do Ceará, que
é um lugar onde as raízes africanas estão escondidas sob a máscara do discurso de que a
população negra aqui é inexistente, sendo o estado lembrado como o primeiro a abolir a
escravidão, e que as origens africanas não tiveram o menor impacto sobre a constituição do
povo cearense.
Tal percepção errônea sobre a não existência de negros (as) no Ceará acarreta
prejuízos que dificultam a abordagem dessa questão. Devido à dificuldade de reconhecimento
sobre suas identidades étnico-raciais, muitos cearenses negam suas origens, preferindo
entregar a temática racial à obscuridade. Sendo assim, tornam-se comuns os questionamentos
que ouvi durante a época em que visitei as primeiras escolas para a confecção do projeto
inicial do mestrado: “Para que vocês querem estudar os negros se aqui não tem negro?”;
“Esse trabalho era melhor em outro estado, no Ceará não tem negro”; “Aqui na escola não
tem racismo simplesmente porque não tem negro”. Outros, no entanto, reconhecem a
existência de negros (as) no Ceará, mas preferem se silenciar nas discussões, pois acreditam
que “não devem mexer no que está quieto”.
Apesar do discurso continuado de que no Ceará não existem negros (as), as evidências
históricas provam o contrário. Através de estudos demográficos e historiográficos da
população brasileira, podemos observar que a etnia negra esteve presente na formação do
Ceará, assim como as populações indígenas e européias. Segundo dados do Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a população
negra, considerando aqui pretos e pardos, do Ceará até 2009 era de 68.8%.
Os (as) negros (as), em sua grande maioria, originários de Angola e do Gongo, foram
trazidos de Pernambuco e da Bahia para o Ceará e sua inserção na economia colonial se deu
através da extensão dos engenhos de açúcar e, posteriormente, do desenvolvimento da
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pecuária, nos quais a mão de obra africana escravizada foi utilizada. Citando Ferreira (s.d.
apud LIMA, 2009, p. 48) sobre a presença de negros (as) nesse período:

Sem dúvida, a presença de escravos africanos, no Ceará, é bem inferior, se
comparada a de outras províncias nordestinas, como Bahia, Pernambuco e
Maranhão. É inegável, porém, que essa presença marcou profundamente as relações
de produção que se consolidaram no sertão e nos centros urbanos cearenses, nos
séculos XVIII e XIX, face à divisão do mundo do trabalho com o nativo
escravizado, posteriormente liberto, e com homens pobres livres, brancos, negros e
mulatos.

Assim como em outras regiões do Brasil, a opressão sob a qual viviam os (as) negros
(as) escravizados os levou a formação de mocambos e irmandades10, numa tentativa de
resistência às práticas do escravismo criminoso e fortalecimento do seu pertencimento étnicoracial. Embora a presença dessas comunidades date desde o início do povoamento do Ceará,
atualmente são reconhecidas e oficializadas mais de oitenta comunidades11 remanescentes dos
quilombos em nosso estado.
Devido a fatores econômicos que não sustentavam a permanência da utilização da mão
de obra escravizada, o Ceará foi a primeira província brasileira a decretar o fim da escravidão,
em 25 de março de 1884. Sendo o pioneiro na “libertação” dos escravizados (as), o estado
carrega o estigma de que aqui não havia muitos e que por esse motivo não tinha mais espaço
para a escravidão, pois os poucos que aqui existiam realizavam apenas trabalhos considerados
“mais leves” no interior das residências. Inverdade que esconde toda a exploração vivenciada
pelas populações escravizadas nas lavouras de café e algodão.
Dentre outros legados culturais deixados pelos africanos, podemos citar as
apresentações de Maracatu presentes nos carnavais de Fortaleza e em outras cidades do
interior do Ceará. Negar a existência de negros (as) em nosso estado é diminuir a importância
do legado deixado à população cearense como marca da expressão cultural africana.
No que diz respeito a algumas denominações de cidades cearenses, segundo Cunha Jr.
(2011) os municípios de Mulungu e Mombaça carregam nomes que são designações de
origem Bantu encontradas no Quênia.
Com relação às religiões de base africana, encontramos uma significativa quantidade
de terreiros de candomblé no estado, que apesar de sofrerem preconceito por parte de uma
10

Alguns exemplos dessas irmandades no Ceará: Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, Irmandade de
Nossa Senhora dos Prazeres dos Homens Pardos e Confraria de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos
11
Alguns exemplos: Conceição dos Caetanos (Tururu), Alto Alegre (Horizonte), Encantados de Bom Jardim
(Tamboril), Lagoa de Ramos (Aquiraz), Mundo Novo (Monsenhor Tabosa), Queimadas (Crateús), Consciência
Negra (Tauá) e Coité (Impueiras).
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parcela da população que dissemina inverdades sobre a sua prática, são legados de expressões
religiosas africanas e continuam presentes em nossa história.
A afirmação de que no Ceará não existem negros (as) se proliferou durante décadas e
ainda hoje está presente no imaginário da população cearense. A partir da negação da
existência de negros (as) no estado, torna-se mais complicado a inserção da temática racial
nas escolas cearenses. Sem a consciência do seu pertencimento étnico, muitos alunos (as) e
professores (as) silenciam-se perante as atitudes explicitas de racismo e preconceito
verbalizadas às populações afrodescendentes. E o silenciar é o pior a se fazer, pois naturaliza
o racismo existente em nossa sociedade, no caso do Ceará, tido como “terra sem negros”, tal
agressão se camufla com a sua pior veste: a do racismo que exclui e que não é denunciado.

3.2 A INSERÇÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E AFRICANA NAS
ESCOLAS

As escolas tradicionais apresentam falhas na medida em que não articulam os
conteúdos ministrados em sala de aula com aspectos mais abrangentes da sociedade, tomada
em seus diferentes aspectos e compostas por diversos atores sociais. Tal perspectiva reduz a
escola a um local de instrução. O que é transmitido aos alunos (as) não contempla diversos
grupos pertencentes à sociedade, não dá a devida importância, por exemplo, às populações
negras e indígenas, mas apenas a um grupo específico, o eurodescendente, ou seja, aquele que
detém o poderio econômico e social e reproduz, muitas vezes, um discurso unilateral em que
as diferenças são constantemente ocultadas, a fim de que qualquer manifestação a respeito da
identidade étnico-racial seja minimizada, posta sob controle, omitindo problemáticas
referentes à formação social e cultural dos brasileiros. O ensino tradicional, nesse sentido,
reproduz os valores da sociedade dominante e mantém essa condição. Escola e sociedade
dominante caminham juntas no sentido de manter as ideologias das classes opressoras, não
abrindo espaço, assim, para uma análise crítica social e impedindo a inserção de outros grupos
sociais menos privilegiados nessa discussão.
A imposição de significações legítimas que oprimem a relevância de outras formas de
saber é bastante comum nas estruturas tradicionais. Tal posicionamento é tido como uma
violência simbólica, processo pelo qual o grupo que domina economicamente impõe sua
cultura aos dominados. A escola exerce a função de manutenção da situação dominante
vigente na medida em que não abre espaços para a diversidade e formulação de discursos que
não da classe dominante.
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A partir dessas explanações, não é de se estranhar o quão lento é o processo de se
inserir nas escolas assuntos relacionados às populações que não detém forças políticas e
econômicas expressivas quando comparadas às elites dominantes. Algumas políticas públicas
já foram implantadas nesse sentido, outras, no entanto, continuam entregues a sorte de quem
detém o poder de dominar e elaborar melhorias educacionais em nosso país.
Abordar questões no âmbito escolar relacionadas ao pertencimento étnico-racial e à
orientação sexual, por exemplo, geram desafios à escola, já que estes ainda são temas tabus
em nossa sociedade. Trabalhar esses temas dentro do ambiente escolar muitas vezes ocasiona
discussões entre os alunos (as), outras vezes, até mesmo conflitos entre a escola e os pais, pois
nem todos compactuam com o mesmo ponto de vista, o que gera discordâncias sobre o que
deve ser ensinado ou não na escola.
Por meio de uma série de lutas e reivindicações, em especial articuladas pelo
Movimento Negro, observa-se a necessidade de se construir através da escola uma fonte de
resistências às práticas discriminatórias, além de resgatar a história negra e abrir espaço para a
discussão das relações raciais no Brasil. Para isso, foi promulgada a Lei Federal nº. 10.639/03,
a qual alterou a Lei 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, estabelecendo
a obrigatoriedade do ensino de História e Cultura Afro-brasileiras e Africanas nos
estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares. Essa mudança traz a
possibilidade de introduzir discussões desmistificadoras sobre a cultura e história negra e
provocar práticas inovadoras acerca da questão racial.
A oficialização da temática referente às populações negras na escola através da lei
acarreta a discussão de assuntos que foram silenciados durante muito tempo na sociedade
brasileira, sempre com o “véu de que aqui não há racismo”, argumento que apenas esconde a
real formação do povo brasileiro e a importância de diferentes grupos étnico-raciais para a
formação da história e cultura do Brasil. Então, estudar a história africana e afro-brasileira não
possui o intuito de mudar o foco eurocêntrico para outro africano, mas de ampliar as
discussões para a diversidade cultural, racial, social e econômica existentes em nosso país.
Segundo Sodré (1988), interpretamos a partir do que nos é dado, ou seja, fazemos uma
reprodução do modelo que nos é cedido, ocorrendo então uma interpretação da interpretação.
Há de se concluir, então, que sendo a educação ministrada na escola embasada sempre em
visões eurocêntricas do real, este modelo é reproduzido e repassado às outras gerações. A lei
vem para oferecer aos nossos alunos (as) outra leitura do real, resgatando a história sob outro
enfoque, que por muitos anos foi escondida ou camuflada nos livros didáticos, nos passando a
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ideia da inferioridade negra, não resgatando a sua importância na construção da nossa
identidade em diferentes áreas.
É ainda comum na educação brasileira os africanos serem assinalados como povos
submissos, retratados em condições de desigualdade, quando comparados ao branco
dominador. Tal evidência nos livros didáticos só reforça a construção de estereótipos sobre a
condição dos negros (as) como seres inferiores e incapazes, desrespeitando, assim, a origem
da população negra e mestiça no Brasil.
A história do continente africano é ofuscada por representações racistas que durante
muito tempo foram passadas pelos educadores e assimiladas pelos (as) estudantes de forma
errônea e preconceituosa e contada a partir de uma perspectiva europeia, renegando o imenso
patrimônio sócio-histórico e cultural dos países que compõe a África. É comum, ainda hoje, a
África ser assinalada como sendo um único país, pensamento que só contribui para se
perpassar o desconhecimento incerto acerca das suas particularidades.
No que se diz respeito à pluralidade religiosa nacional, inserir a História da África e a
Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos escolares representa um desafio, pois, no
Brasil, desde o início da colonização, foi disseminado o medo e condenada à obscuridade a
cultura e religião africana, na tentativa de cristianização dos presentes no Brasil, além disso,
era espalhado o temor imaginário dos brancos que as religiões de base africana eram
demoníacas, pelo desconhecimento que estes se utilizavam de técnicas que os escravizados
(as) dominavam para a cura ou envenenamento. Segundo Cunha Jr (2009, p. 102):

Os africanos conheciam plantas venenosas, alucinógenas e entorpecentes. Eles
administravam porções para envenenar os escravizadores, para que estes tivessem
desequilíbrios psicológicos ou sonos profundos que propiciavam momentos de fugas
e rebeliões. Estes europeus assustados com as mortes súbitas e os desequilíbrios
psíquicos imputavam estes fatos à denominada magia negra, ou seja, com poderes
sobrenaturais vindos das religiões africanas.

A presença de material didático nas escolas em relações aos povos não
eurodescendentes, tratando-os de forma caricata e pejorativa e sempre destinando a eles
papéis como subordinados, contribui para a disseminação do preconceito em relação a outras
etnias. É comum ainda, em algumas escolas, referir-se ao negro (a) apenas como escravizado
(a), ex-escravizado (a) e descendente de escravizados (as), destituindo-o de qualquer papel
que ocupe posição de prestígio para as crianças na escola. Durante muitas décadas no Brasil, a
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literatura e a mídia12 tiveram um papel importante para a manutenção do preconceito, pois,
frequentemente, traziam a imagem do negro (a) configurada como espelho da desordem e
primitivismo ou da subserviência e de trabalhos subalternos.

3.3 DISCRIMINAÇÃO E SILENCIAMENTO

Ainda hoje, no imaginário de algumas famílias, o estudo da diversidade cultural dos
povos é algo que deveria ser silenciado na escola, aviltando, assim, a importância da cultura
africana para a formação do país e contrariando a Constituição Federal que prevê a liberdade
de crenças e credos em nosso território nacional. Tal atitude de ignorar a importância dos
negros (as) no país só ratifica o pronunciamento presidencial proferido por Fernando
Henrique Cardoso, em 2001, o qual afirmava o Brasil como sendo um país racista13.
Quanto às praticas religiosas no interior da escola, o estudo imposto pela Lei Federal
nº. 10.639/03 não pretende enaltecer nenhum credo, nem sobrepor uma cultura à outra, mas
abrir espaço para a discussão das bases culturais que compõem nosso país. Ela é resultado de
uma luta antirracista que pretende melhorar o esclarecimento sobre nossas origens. Com
relação às religiões de base africana, o preconceito embasado no racismo toma proporções
ainda maiores. De acordo com Cunha Jr (2009, p. 98):

Neste sentido, falar de Umbanda e Candomblé nas escolas deve ser na direção do
esclarecimento sobre a importância destas na cultura brasileira e também no sentido
de combater os preconceitos e racismos contra a população e cultura negra. O
racismo anti-negro tomou em parte o sentido religioso e pode ficar expresso pela
demonização da cultura negra e das religiões de base africana.

Os terreiros de religiões de matriz africana foram bastante perseguidos durante o fim
do Brasil Império e início da República. Os locais de manifestação religiosa deviam estar
afastados dos grandes centros. Para os (as) negros africanos e afro-brasileiros, o terreiro era
12

A obra O Sítio do Pica Pau Amarelo do autor Monteiro Lobato lançada em 1920 e adaptada para a televisão
em 1952 é um exemplo tanto na literatura quanto na televisão de como personagens negros são caricaturados de
forma pejorativa. Nesta obra infantil, tia Anastácia é uma senhora negra que desenvolve o ofício de empregada
doméstica e que convive pacificamente com os brancos, dada a sua docilidade e resiliência. Saci Pererê, por sua
vez, personagem do folclore brasileiro, é um menino peralta que perdeu uma perna lutando capoeira e provoca
desordens nas florestas.
13
O Governo Brasileiro, representado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, participou em 2001 da III
Conferência Mundial Contra o Racismo, a Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerâncias Correlatas na cidade
de Durban, na África do Sul, ocasião em que reconheceu a escravidão e tráfico negreiros como crimes contra a
humanidade e assumiu o compromisso político de combate ao racismo através de ações afirmativas voltadas à
correção das desigualdades raciais e sociais
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local para manifestação da sua cultura e identidade, como frisa Sodré (1988), “do lado dos exescravos, o terreiro (de Candomblé) afigura-se como a forma social negro brasileira por
excelência, pois que além da diversidade existencial e cultural que engendra, é que
experimenta a cidadania em condições desiguais”. Cunha Jr (2007, p.09) explana sobre este
período:

As histórias e as culturas africanas foram desprezadas e ocultadas das informações
difundidas no ocidente devido à imposição de um sistema de denominação dos
povos europeus sobre africanos e afrodescendentes. [...] esta imposição da
dominação ocidental e do eurocentrismo é mais forte devido à permanência do
modelo republicano que produziu a desafricanização do Brasil. A sociedade
brasileira republicana desejando apagar as marcas do escravismo criminoso,
produziu uma cultura de ampla supressão das culturas africanas e afrodescendentes.

Entre o final do século XIX e começo das primeiras décadas do século XX as teorias
racistas foram difundidas no mundo baseadas na inferioridade biológica dos negros (as). Esse
princípio eugênico buscava a “purificação da raça” e disseminava atitudes racistas contra os
negros (as), deficientes e não europeus.
No Brasil, as teorias racistas foram amplamente difundidas pela sociedade dominante
durante o final do século XIX e as três primeiras décadas do século XX. As diferenças
naturais entre brancos (as) e negros (as) foram acentuadas através de uma reinterpretação das
teorias racistas europeias e americanas. Essa perspectiva projetava o branqueamento da
população brasileira, estimulando a entrada de imigrantes europeus durante esse período e
desestimulando povos não brancos. Conforme Sodré (1988, p.41):

A facilitação da entrada de imigrantes no país (1.125 mil entre 1891 e1900) –
desencadeada pelo Senador Vergueiro desde o Império – foi uma decisão contra o
negro: a concorrência estrangeira viria prejudicar em muito o acesso de ex-escravos
às vagas oferecidas pela indústria e comércio. Tratava-se de uma decisão políticocultural, com uma lógica orientada pelo reforço das aparências brancas da população
urbana. As alegadas “vantagens técnicas” dos imigrantes europeus era um
argumento que mal escondia o desejo manifesto de se promover a “regeneração
racial do país”.

Sustentava-se nessa época a ideia de branqueamento, sendo a mestiçagem
representada através da figura do mulato, importante passo para a etapa do clareamento da
população. Segundo Theodoro (2008, p. 49):
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Inspiradas nas teorias “científicas” racialistas que emergiram na Europa desde a
primeira metade do século XIX, as teses adotadas no Brasil foram sendo, entretanto
reinterpretadas. A aceitação da perspectiva de existência de uma hierarquia racial e o
reconhecimento dos problemas imanentes a uma sociedade multirracial somaram-se
a idéia de que a miscigenação permitiria alcançar a predominância da raça branca. A
tese do branqueamento como projeto nacional surgiu, assim, no Brasil, como uma
forma de conciliar a crença da superioridade branca com a busca do progressivo
desaparecimento do negro, cuja presença era interpretada como um mal para o país.

A partir de 1930, o processo de branqueamento da população começou a ceder espaço
para a ideologia do mito da democracia racial. Segundo esse contexto, as três raças que
compunham a população brasileira (branca, negra e indígena) conviviam de forma
harmoniosa e pacífica no território nacional. A obra de Gilberto Freyre Casa Grande e
Senzala (publicada em 1 de dezembro de 1933), expressa de forma pautada na boa
convivência como se davam as relações sociais entre as raças, sendo a mestiçagem o que
caracterizaria o povo brasileiro. No entanto, podemos observar que, atualmente, tal
pensamento só evidencia a dificuldade de se pensar o Brasil e nossa hierarquia social. O mito
da democracia racial seria tomando por base de se aviltar as reais condições em que se
encontram os afrodescendentes no Brasil. Brancos (as) e negros (as) ocupam lugares
diferenciados na sociedade, não sendo o acesso à educação, por exemplo, compartilhado por
todos.
Dos bancos escolares à ocupação de alto prestígio profissional na sociedade, a
presença do negro (a) é mínima. A crença de que aqui não há negros (as), mas sim uma
mistura de raças, é uma forma de silenciar a discussão sobre o racismo no Brasil. De acordo
com Henriques (2003, p. 13), “o silêncio oculta o racismo brasileiro. Silêncio institucional e
silêncio individual. Silêncio público e silêncio privado. Silêncio a que nos habituamos,
convencidos por vezes da pretensa cordialidade nacional ou do elegante mito da „democracia
racial‟.”
Segundo Munanga (2004), faz-se necessário difundir uma nova ideologia que não a da
democracia racial para que se estruturem novas realidades e formas de se pensar sobre a
negritude no Brasil. Para isso, a escola, que é reprodutora social, não pode estar desvinculada
dessa realidade histórica, social e cultural e não deve se fechar para a discussão dessa
problemática. Para se discutir essa questão, faz-se necessário uma postura diferente daquela
que adotada anteriormente, que é a do discurso velado, do silêncio, a escola precisa
reformulá-la através de discursos, raciocínios e modos de encarar e tratar a diversidade.
O ambiente escolar também possui caráter de transformação de novas realidades.
Através da inserção de novos conteúdos didáticos, a escola torna-se palco fundamental de
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combate às práticas discriminatórias. Propus realizar este trabalho numa unidade escolar
pensando no poder que a escola tem de semear atitudes positivas no combate ao racismo,
embora esse processo venha a ser de forma bastante lenta devido aos entraves que
encontramos nesse longo percurso.

3.4 O MOVIMENTO NEGRO E AS LUTAS ANTIRRACISTAS

Os movimentos sociais de grupos negros existem desde a época anterior a abolição e
atravessam toda a história do Brasil. A formação de quilombos expressa a luta negra em
combate à escravidão e à opressão, além de se constituir em uma forma de agrupamento
étnico visando a preservação de sua cultura. Porém, esses movimentos eram violentamente
combatidos nos anos anteriores a 1888, pois seu objetivo principal era a libertação dos
escravizados (as), o que contrariava os interesses do Estado e dos “senhores”.
No início do século XX, os movimentos sociais negros se configuram no sentido de
lutar por melhorias da qualidade de vida da sua população que foi totalmente desassistida
socialmente desde a abolição. Alguns estados como São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Bahia revelaram-se como centros de mobilização de âmbito nacional. Em 1915, começou a
circular o primeiro jornal paulista14 com informações dirigidas às populações negras: O
Menelick. No nordeste, vários estados, especialmente Pernambuco, Paraíba e Alagoas,
iniciaram suas ações de combate ao racismo através do Movimento Negro.
Seguindo o panorama histórico de lutas antirracistas que fervilhavam na conjuntura da
época, em 16 de setembro de 1931, outro movimento brasileiro foi fundado: A Frente Negra
Brasileira (FNB). Apesar da curta duração (encerrado em 1937 pela pressão da Declaração do
Estado Novo, por Getúlio Vargas, na qual os partidos políticos foram perseguidos), a FNB
contou com o apoio de vários integrantes na luta contra a discriminação dos negros (as).
Em 1944, foi fundado no Rio de Janeiro o Teatro Experimental do Negro, idealizado
por Abdias do Nascimento, com a proposta cultural de valorização da cultura negra através do
teatro, possibilitando o ressurgimento da temática no contexto social daquela época por meio
da proliferação das idéias do Movimento Negro.
Durante o processo de redemocratização do Brasil nos anos 1970, diversos
movimentos sociais emergiram em diferentes contextos e com representantes diversos na
tentativa de construção política. De caráter crítico, diversos protagonistas sociais deram
14

Posteriormente, outros jornais surgiram com a mesma proposta, dentre eles: A Rua (1916), O Alfinete (1918),
A Liberdade (1919), A Sentinela (1920).
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prosseguimento a uma sequência de lutas, visando agir perante um Estado ausente e lento no
que condiz às necessidades extrapoladas da população. A luta pelos direitos minoritários
tomou proporções mais notórias durante esse período, algumas temáticas como o feminismo,
a diversidade sexual, a educação ambiental e as questões étnico-raciais reivindicavam espaço
naquele cenário político15.
O Movimento Negro ressurgiu reivindicatório, nesse contexto, na luta contra a
discriminação racial e pelas liberdades democráticas. Citando Garcia (2008, p.11):

A história do movimento negro no Brasil se confunde com a história da luta pela
democracia. A presença negra na história da democracia eclode fortemente nos
períodos de recrudescimento das lutas pelas liberdades democráticas. Foi assim em
1945, em 1978, e mesmo mais recente em 2001.

Os movimentos sociais atuam na forma da educação popular para promover atuações
nos diferentes contextos dos conflitos humanos, geram processos de transformação social, são
político-pedagógicos e possuem um caráter crítico em relação às decisões do Estado, que nem
sempre vão de acordo com as necessidades da comunidade. No caso do Movimento Negro,
configura-se como movimento social consolidado no Brasil, contribuindo para o combate a
descriminação racial. Segundo Garcia (2008, p.23):

Nestes 25 anos passados, o Movimento Negro Brasileiro foi o mais importante
movimento social com bases históricas e culturais a atuar no cenário político do
país. Nosso avanço foi conquistado passo a passo e sem recuos, começando no
Quilombo de Palmares, na Serra da Barriga em Alagoas, passando pelas revoltas na
Bahia, a Frente Negra Brasileira em São Paulo, o Teatro Experimental no Rio de
Janeiro. [...] o Movimento Negro, com suas bases históricas e culturais, talvez seja o
mais antigo movimento social da história do Brasil.

Esse movimento é de cunho político e age de forma a contribuir para a afirmação
social, cultural e intelectual das populações negras e para o combate às discriminações e ao
racismo, promovendo a discussão da situação sócio-econômica dessas populações. De acordo
com Nogueira, Passos e Silva (2010, p.41):

[...] Assim, conscientes do nosso papel perante a História, o desafio do Movimento
Negro Brasileiro no século XXI é o de construir as condições políticas, objetivas e
subjetivas adequadas para se constituir o fórum que traçará a estratégia da luta de
libertação do povo negro-africano que tem na reparação histórica um dos eixos
políticos fundamentais e, assim, formularmos, juntos, o Projeto Político do Povo
Negro Africano para o Brasil.

15

O Brasil vivia sob a ditadura militar entre os anos de 1964 a 1985.
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Com relação ao Movimento Negro no Estado do Ceará, este tomou forma no início
dos anos 1980, protagonizado por estudantes, militantes negros (as) e integrantes da Igreja
Católica do Grupo de União e Consciência Negra (GRUCON).
Apesar de viverem sob a forte ideologia instaurada na sociedade cearense de que aqui
não existem negros (as), os afrocearenses tornaram-se ativos na valorização da sua história e
cultura e formaram associações de combate a discriminação racial, criando projetos como, por
exemplo, o Maracatu Nação Zumbi, idealizado pelo grupo Abógun Bolu.
Em todo o território nacional, o Movimento Negro se mostrou efetivo e reivindicatório
na luta pela implementação de ações que contribuíssem para o combate às práticas
preconceituosas e discriminatórias com relação às populações afrodescendentes no Brasil.
Quanto às práticas educacionais, dentre várias conquistas, podemos citar a implementação da
Lei Federal nº. 10.639 na educação brasileira.
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4 CONHECENDO A ESCOLA: PRIMEIROS CONTATOS

Durante o primeiro semestre de 2009, poucos meses antes de participar da seleção do
Mestrado em Educação da Universidade Federal do Ceará, entrei em contato com algumas
escolas para analisar a possibilidade de executar minha pesquisa de campo, caso fosse
aprovada para ingressar no mestrado. Visitei e revisitei algumas instituições escolares, dentre
elas, a escola profissionalizante EEEP Ícaro de Sousa Moreira, localizada no bairro Bom
Jardim, e o Centro Educacional Matos Dourado, escola municipal localizada no bairro Edson
Queiroz, ambas situadas em Fortaleza, Ceará.
Tive o primeiro contato com os (as) professores (as) e alunos (as) da escola Ícaro de
Sousa Moreira durante uma palestra realizada na Assembléia Legislativa do Ceará, em 05 de
novembro de 2009, na ocasião do mês da Consciência Negra16. O tema abordado nesse dia foi
a implantação da Lei Federal 10.639/03 no Estado do Ceará. Após a comunicação com
membros da escola, obtive informações que nela estava sendo abordada e discutida a temática
africana e afro-brasileira, tanto na sala de aula como na TPV17.
Já no Centro Educacional Matos Dourado, meu primeiro contato ocorreu no início de
2005, quando realizei um trabalho na área de Psicologia18. Durante a confecção do projeto de
mestrado retornei à escola e entrevistei um membro da diretoria sobre a inclusão da temática
africana e afro-brasileira. Obtendo poucas informações a respeito, instiguei-me a realizar esta
pesquisa naquele local para saber como as questões referentes à diversidade étnico-racial
estavam sendo exploradas e tratadas a partir da imposição da lei. Assim como o membro da
diretoria entrevistado, o corpo docente da escola também estaria alheio a esse assunto?
Após a notícia sobre a minha aprovação na seleção do Mestrado em Educação da
Universidade Federal do Ceará no final do primeiro semestre de 2009, iniciei minhas
atividades, em agosto do mesmo ano. Durante o primeiro semestre do curso, me dediquei
apenas às disciplinas teóricas. Só depois de agregar maior conhecimento teórico e prático,
pois havia sido exposta a novas leituras e diálogos concernentes as relações étnico-raciais, é
que revolvi que não realizaria mais a pesquisa de campo nas escolas anteriormente
explicitadas no meu pré-projeto. Elas não mais supririam as minhas necessidades de pesquisa
16

Evento promovido pela Assembléia Legislativa do Ceará em parceria com a Secretaria de Cultura do Estado
do Ceará, Secretaria de Direitos Humanos da Prefeitura de Fortaleza e ONG Terra da Luz.
17
TPV significa Temática Prática de Vivência. Na referida escola, ocorria às sextas-feiras, durante o período da
manhã, grupos de discussão sobre a temática racial. Alguns alunos (as) são monitores, eles aprendem o conteúdo
abordado nas TPVs e são encarregados de, posteriormente, repassarem aos outros alunos (as) em sala de aula ou
em outras ocasiões dentro da escola.
18
Área de formação na qual me graduei em 2006.
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devido ao pouco interesse esboçado pela coordenação no que condizia ao meu futuro trabalho
naquela escola.
Através de um encontro informal com um grupo de colegas, fui apresentada a uma
professora da Educação Infantil, concursada pela Prefeitura Municipal de Fortaleza.
Conversamos durante alguns minutos e enquanto ela me relatava a sua rotina de educadora, eu
fazia referências à minha pesquisa de mestrado. Nesse ínterim, ela me convidou a fazer uma
visita à escola que trabalhava, explanando que reconhecia a importância de resgatar a história
negra do Brasil. Márcia19 conhecia a Lei Federal 10.639/03 e afirmou que a diretora
certamente estaria aberta as minhas demandas, tendo em vista que reconhecia a importância
da inserção da temática racial na escola, embora não tivesse ainda encontrado meios de
abordar a questão. Márcia deixou transparecer que acredita que a presença de pesquisadores
de mestrado e doutorado é importante para gerar uma nova perspectiva educacional dentro da
escola, através do intercâmbio de conhecimentos. “A escola está muito aberta, nós sabemos
da importância, mas os professores (as) não sabem fazer”. Uma semana depois realizei
minha primeira visita à escola e, ao averiguar melhor as suas demandas, percebi que realizaria
nesse local a minha pesquisa de mestrado.
Indo no sentido contrário ao caminho fornecido por Márcia sobre o acesso às ruas que
me levariam às imediações da escola, segui rumo ao bairro Serviluz, trafegando desde o
início, pela Avenida Santos Dumont em direção à Praia do Futuro. Durante todo o trajeto, fui
refletindo sobre as alterações que já havia realizado em meu projeto de pesquisa20 e sobre as
expectativas com relação ao meu trabalho nessa nova instituição. Meu pensamento, por
diversas vezes, fora desviado durante o percurso, ora para observar as paisagens nos arredores
da praia e sua dinâmica repleta de contrastes sociais, ora para buscar informações sobre a
direção que me levaria à escola.
A escola Cantinho do Mar (nome fictício) localiza-se no bairro Serviluz, próximo à
principal praça municipal do bairro. É cercada por casas pertencentes a pessoas
desfavorecidas socialmente, construídas de forma desprovida de conforto e segurança. Nos
arredores da escola, era comum observar pessoas ingerindo bebidas alcoólicas nas ruas,
idosos sentados em frente às casas e jovens conversando na pracinha, que embora com a
construção deteriorada e os muros pichados, parecia ser o único espaço público disponível
para entretenimento. Serviluz é considerado um bairro de alta periculosidade, fato que

19
20

Lembrando que os nomes são fictícios para preservar a identidade dos entrevistados.
A principal foi a mudança para um foco de mais intervenção.
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ratifiquei durante o período que trabalhei em unidades de internação socioeducativa para
adolescentes em conflito com a lei.
Nesse bairro pouco favorecido socialmente, a maioria das famílias é constituída por
afrodescendentes. É interessante ressaltar aqui que a abolição da escravatura não resolveu as
condições desfavoráveis às quais foram impostas as populações negras no Brasil e no Ceará e
as políticas urbanas não agiram de forma a distribuir de forma mais igualitária os espaços
físicos da cidade. A situação em que se encontram espacialmente os afrodescendentes não
reflete a atitude de cada indivíduo isoladamente, mas o descaso das nossas ações políticas.
Citando Cunha Jr (2007):

Qual o foco dessa questão? O foco é a persistência da pobreza dos afrodescendentes
no meio urbano. Persistência esta que é vista como conseqüência das políticas
publicas para os espaços urbanos de maioria afrodescendente. Consideramos a
pobreza urbana dos afrodescendentes como uma pobreza criada pelos sistemas
políticos, uma situação produzida ao longo da história. A pobreza não pode ser
considerada como uma deficiência individual, das pessoas ou das famílias, mas
como ato proposital das políticas públicas [...]

O favorecimento e estímulo da imigração europeia podem ser citados como um dos
fatores que contribuiu para dificultar o acesso das populações afrodescendentes aos setores da
economia, destituindo-os de seus postos de trabalho e desqualificando-os profissionalmente,
fazendo famílias se mudarem para outras zonas, desestabilizando-as socialmente e
espacialmente. Ademais, as práticas eugênicas realizadas durante as primeiras décadas do
século XX, principalmente nas grandes cidades, segregaram as populações locais, repelindo
os afrodescendentes para locais precários e desprovidos de organização urbanística.
Com relação à história da escola, localizada desde o princípio num bairro desassistido
socialmente, ela foi concebida inicialmente por princípios religiosos e caridosos, inspirados
nas missões vicentinas. Vicente de Paulo, nascido na França em 1851, possuía o caráter de
homem devoto. Tornou-se monsenhor, capelão, professor e missionário solidário aos pobres,
crianças desassistidas, idosos e enfermos. Seus seguidores espalharam pelo mundo seus feitos
e obras, através das Associações de Caridade de São Vicente de Paulo, como a que se
empenhou para a construção desta escola. A Escola Municipal Cantinho do Mar nasceu da
iniciativa de um grupo de senhoras voluntárias dessas associações que atuava com trabalhos
sociais em áreas carentes. Após perceberem o crescente número de crianças nas ruas, essas
senhoras idealizaram a construção dessa escola, integrando a solidariedade ao trabalho
educativo a ao exercício da cidadania.
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A Escola Municipal Cantinho do Mar foi inaugurada em 04 de junho de 1997,
localiza-se no mesmo terreno da sua primeira construção, situado no bairro Serviluz. Pertence
a Secretaria Executiva Regional (SER) II de Fortaleza e é ainda um anexo21 de outra escola
municipal, embora esteja atualmente em processo de desligamento e de autonomia.
O prédio foi construído no terreno pertencente à Associação de Caridade São Vicente
de Paulo, sendo totalmente financiado por esta durante seus primeiros anos. Atualmente, a
escola é mantida pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e alicerçada num terreno de 1.795 m,
construído em dois pisos. Sua infraestrutura consta de doze salas de aula, doze banheiros
(dois para a equipe pedagógica, dois no corredor de cada andar e os demais dentro das salas
de ensino infantil e suas imediações), pátio de entrada com jardim interno, sala da direção,
almoxarifado, secretaria, sala dos professores (as), sala de artes, cozinha, lavatório da
cozinha, despensa, pátio coberto (utilizado para eventos e festividades), depósito de merenda
e terreno para espaço recreativo da escola. De forma descritiva parece bem maior do que na
prática diária, onde as crianças precisam ser acomodadas com cautela para oferecer o mínimo
de conforto a todos.
Atualmente, a escola possui capacidade de atender 575 alunos (150 na Educação
Infantil e 425 no Ensino Fundamental), sendo computadas até a presente data (março de
2011) 529 matrículas (134 para a Educação Infantil e 395 para Ensino Fundamental), e conta
com 18 professores (as). Destes, todos possuem nível superior e a metade pós-graduação, em
nível de especialização. A coordenadora pedagógica demonstra contentamento com relação a
esse fato: “Daqui para o final do ano, vamos ter 90% do corpo docente pós-graduado”.
O público que a escola atende é composto basicamente por alunos (as) que moram
próximo às suas imediações. A grande maioria vive em moradias com pouca estrutura física,
dividindo o mesmo quarto com os familiares, sem ambiente adequado para estudos. A renda
familiar é baixa, proveniente de trabalhos informais, como pescaria, vendas ambulantes na
praia, lavagem de roupas, atividades de “flanelinha” e faxina. Algumas famílias sobrevivem
apenas com a ajuda do programa Bolsa Família do Governo Federal. Muitos alunos (as) não
conhecem o genitor, sendo criados geralmente pela mãe e/ou avós. Muitos deles deixam de
realizar as atividades de estudo fora da escola por falta de acompanhamento dos familiares e
muitos faltam às aulas por motivos de doenças ou quando se sentem ameaçados pela
violência existente no bairro.

21

O anexo escolar é uma extensão de outra unidade escolar independente. Ele depende dos recursos financeiros
que são enviados a esta outra escola, que é tida como principal e responsável pelo seu suporte e no que se refere
ao uso de seus equipamentos escolares, como por exemplo, quadra de esportes e biblioteca.
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Durante as primeiras visitas à escola, observei a rotina escolar, dialoguei com os
membros da coordenação, professores (as), demais funcionários (as) e alunos (as). No dia 30
de junho de 2010, participei pela primeira vez de uma festividade realizada na escola.
Referia-se a um evento de São João organizado pela coordenação juntamente a equipe
docente e os familiares dos alunos (as). A partir desse acontecimento, pude compreender
melhor a dinâmica das relações entre os funcionários (as) da escola e os alunos (as), pois os
atores sociais estavam envolvidos em torno de um mesmo acontecimento, comportando de
forma espontânea e descontraída, manifestando atitudes que dificilmente seriam expostas
durante outra ocasião mais direta, como por exemplo, nas entrevistas individuais22.
Quanto ao material didático utilizado pela a escola em forma de filmes e literatura
infantil, observei que eles foram divididos em áreas para facilitar a localização e abordagem,
são eles: Artes; Ciências; Educação Especial; Educação física; Geografia; Ética; Linguagem;
História; Língua Portuguesa; Literatura; Matemática; Pluralidade Cultural; Meio Ambiente e
Saúde. Referente a questões relacionadas à diversidade cultural e racial, observei a presença
de alguns vídeos, ainda que em número reduzido, os quais refletem a preocupação de se
inserir temáticas que abranjam as diversas formas culturais existentes na formação dos
brasileiros. São eles: Indios no Brasil23, Resolvi aqui viver24 e Mojubá25. A coordenadora
pedagógica e alguns professores (as) sinalizaram a presença de outro vídeo, mas não pude
encontrar: Kiriku e a Feiticeira26. Com relação a este vídeo, a coordenadora verbalizou que
ele já foi apresentado aos alunos (as) e reconhece a importância de eles serem colocados em
contato com esse material: “Ele é baseado numa lenda africana, ele tenta combater o
racismo, pois o herói é africano, ele é inteligente, é educado, ajuda a combater o
preconceito”. Tentei colher informações sobre quais turmas de alunos (as) já haviam
assistido ao filme, mas não obtive uma resposta concreta e satisfatória. De qualquer modo,
percebo a importância desse vídeo e de outros fazerem parte do meu trabalho de campo junto
à escola.
Ao contrário de outras escolas que tive algum contato, seja em forma de visitas
investigativas para a elaboração do projeto ou de estágios na época em que eu era estudante
22

As entrevistas individuais serviram de base para algumas falas presentes nesta dissertação
Série composta por dez programas que faz uma perspectiva da vida dos índios brasileiros e suas relações com
a natureza e outras culturas. TV Escola, Brasil, 1999.
24
Série composta de seis programas que revela como pessoas de diferentes lugares do mundo se identificam com
o Brasil e resolvem viver aqui. Channel 4 Learning, Grã Betânia, 2000.
25
Documentário sobre quilombos, religião africana e cultura afro-brasileira. Faz parte do projeto A Cor da
Cultura, feito de uma parceria entre Canal Futura, Petrobás e Cidan. Canal Futura, 2004.
26
Filme infantil baseado numa lenda africana que conta a estória de um menino negro com dons especiais e que
nasceu com a missão de salvar sua aldeia. Espaço Filmes e Imovission, 1998.
23

38

de psicologia, não percebi, de antemão, nessa instituição, uma camuflagem ao explanar sobre
assuntos referentes ao racismo vivenciado cotidianamente nas práticas escolares. “Racismo
tem em todo canto, aqui tem demais, aqui não é diferente, tem uma menina aqui, por
exemplo, que não brinca por nada neste mundo com bonecas negras, a gente recebeu
bonecas brancas e negras, mas com a boneca negra ela não quer brincar”. Os professores
(as) da escola ratificam a afirmação proferida pela coordenadora referindo-se à presença do
racismo em nossa sociedade e à escola como um espaço social que não está protegido ainda
de discursos e atitudes racistas.
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5 INICIANDO MINHAS ATIVIDADES NA ESCOLA

Após realizar algumas visitas a escola, resolvi começar as minhas atividades com os
alunos (as). Entre os meses de outubro de 2010 e março de 2011, fiz-me presente nessa
instituição de ensino propondo atividades de valorização da cultura negra. O público
escolhido foram os alunos (as) do turno da tarde, das turmas do infantil ao 5º ano. O motivo
foi simples: de início seria apenas uma única turma do 4º ano, mas devido ao número de
alunos (as) ser bastante reduzido no período da tarde procurei realizar atividades que
envolvessem a participação de todas as turmas, então todos poderiam ser beneficiados com a
execução das atividades. Algumas vezes reuni mais de uma turma para participar da mesma
atividade, assim mais alunos (as) seriam contemplados. Isso ocorreu, por exemplo, nas
atividades de teatro de fantoches (atividades 5, 6 e 8). No desfile, nas visitas às salas e na peça
final de teatro popular (atividades 4, 9 e 10, respectivamente) toda a escola, incluindo
professores (as), fez-se presente.
Para que a realização desta pesquisa fosse possível, contei com a participação e
empenho das duas coordenadoras pedagógicas que gentilmente atenderam as minhas
solicitações, mesmo sabendo de todas as dificuldades enfrentadas pela escola naquele
momento (falta de material escolar, reforma na estrutura do prédio, dentre outras). Também
pude contar com o apoio de toda a equipe de professores (as), pois todos eles aceitaram ceder
um horário de suas aulas para que as atividades fossem realizadas. Eles demonstraram
interesse na realização deste trabalho e me forneceram dados sobre suas turmas e a escola
como um todo, além de me ajudarem na confecção de materiais que foram utilizados em sala
de aula (fantoches, cartazes, etc) e atuarem de forma participativa durante a realização das
atividades.
5.1 PRIMEIRA ATIVIDADE – NOSSOS HERÓIS NEGROS

Você conhece alguma personalidade negra? Provavelmente para responder a pergunta
muitos brasileiros adultos gastariam alguns preciosos segundos27. Geralmente quando se
estabelece a relação entre indivíduos negros (as) e posição de destaque social, evidencia-se
apenas algumas áreas onde a presença do negro (a) parece não provocar tanto desconforto:
futebol e música. O que falar então de outras profissões, outras áreas de destaque? Recebendo

27

De maneira aleatória, fiz essas perguntas para alguns grupos de adultos em situações diversas.
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respostas insatisfatórias de alguns adultos, instiguei-me a averiguar como essas questões
perpassam a vida cotidiana das crianças e se elas conhecem personalidades negras. Quantos e
quem são os heróis negros (as) que conhecemos? Pensando nessas questões, resolvi propor a
minha primeira atividade na escola.
Nesse dia, estavam presentes na sala de aula vinte alunos (as), a professora e eu.
Inicialmente, perguntei aos alunos (as) quem eram as personalidades negras que eles
conheciam e que por algum motivo se destacavam. Deixei a questão bem aberta para que eles
pudessem pensar nos mais diversos tipos de personalidades negras, não importando em qual
área se encontravam e se eram alguém que eles conheciam pessoalmente ou não. As respostas
dadas foram: Pelé, Michael Jackson, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ramires, Tevez,
Zumbi, Saci Pererê, Dragão do Mar, Taís Araújo, o médico do Michael Jackson, Garrincha,
Cris, o Esmilinguido, o Cão (referindo-se como é popularmente conhecido o demônio ou
satanás), Barack Obama, Eu (aluno apontando para si próprio), o Luan da sala vizinha,
Beyoncé, Rihanna e Justin Bieber.
Os primeiros nomes citados foram de jogadores de futebol. Os alunos (as), em especial
os meninos, falavam e repetiam de forma desorganizada apenas nomes de jogadores, o que
causou discussão entre eles, pois pareciam competir para saber quem conhecia mais nomes.
Anotei apenas alguns nomes que consegui escutar e pedi que não restringissem apenas ao
futebol. A partir daí eles se organizaram melhor e outras personalidades surgiram. Separei os
nomes citados por áreas28:
1 – Futebol: Pelé, Robinho, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ramires, Tevez, Garrincha
e vários outros que não consegui anotar.
2 – História: Zumbi e Dragão do Mar.
3 – Música: Michael Jackson, o médico do Michael Jackson, Beyoncé, Rihanna e
Justin Bieber.
4 – Novela e Seriado: Taís Araújo e Chris.
5 – Literatura infantil: Saci Pererê.
5 – Gibi: Esmilingüido.
6 – Política: Barack Obama.
7 – Pessoa próxima: o Luan da sala vizinha.
8 – Auto Reconhecimento: Eu.
28

As áreas foram divididas para melhor efeito de organização, agregando os nomes por afinidades, seja na
profissão ou local onde são encontrados os personagens
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8 – Outro: O Cão.

Em seguida, perguntei quem era alguns desses nomes citados porque eu não os
conhecia. Primeiro foi o Chris. Os alunos (as) falaram que é de um seriado intitulado “Todo
mundo odeia o Chris”, é um seriado americano transmitido pela TV Record de segunda a
sexta no período da tarde. Outra personalidade que eu não conhecia era a Rihanna. Trata-se de
uma cantora negra americana.
Os alunos (as) que citaram o Esmiliguido foram repreendidos pela professora. Ela
disse que queria ouvir o nome de pessoas e não de animais e que por este motivo uma formiga
não poderia ter sido citada. Outro nome que gerou discussão foi Justin Bieber (cantor branco
canadense). Alguns alunos (as) diziam que ele é branco, outros, que é negro, outros ainda
afirmavam que “ele é branco, mas é boiola”, referindo-se a uma possível orientação sexual do
cantor adolescente.
Dos vinte e dois nomes anotados, oito são de estrangeiros, doze de brasileiros e dois
sem definição (O Cão e o Esmiliguido)29. Se desconsiderarmos os jogadores de futebol, área
em que apenas um estrangeiro foi citado (Tevez), nós teremos sete estrangeiros, seis
brasileiros e dois não definidos. O número de estrangeiros citados, neste caso, supera o de
brasileiros. A partir daí imaginamos o quanto influenciadora a indústria americana é para
nossas crianças brasileiras como fábrica de modelos de personalidades influentes.
Após este primeiro momento, refleti com eles sobre os heróis. Não aqueles
personagens estereotipados através da mídia do que seja bravura e coragem, mas pessoas
comuns da vida cotidiana que podem ser considerados heróis sob uma ótica da nossa história
e sociedade, mas que, infelizmente para os olhos de muitos, permaneciam despercebidos. Eu
não estava falando com eles de super-homens, mas de Josés, Franciscos e Antônios tão
presentes em nossa rotina e que são heróis por sua história de vida e superação, e muitas
vezes, pelo papel que desempenham em nossa sociedade. Falei que alguns homens e mulheres
negros contribuíram com sua inteligência, força de vontade e talento para a sociedade
brasileira, mas grande parte deles não era conhecida pela maioria da população, tendo seu
reconhecimento considerado apenas por um público específico. Perguntei se eles queriam
conhecer algumas dessas pessoas e a resposta foi afirmativa.

29

Preferi optar por deixá-los sem definição, visto que não são figuras humanas.
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A série Heróis de Todo Mundo faz parte do Projeto a Cor da Cultura30 e é composta
por trinta vídeos. Cada apresentação conta a história de um herói negro (a) e cada história é
apresentada por outro herói, também negro (a). Todos os personagens sociais têm suas
histórias de vida permeadas por significativa contribuição social, embora tenham sido, muitas
vezes, ofuscadas por interesses diversos. Como encontrado no site31 do projeto:

Não, não é uma série sobre o Super-homem ou o Batman. Heróis de todo mundo é
uma série de interprogramas que quer mostrar ao público comum que aqui mesmo,
no Brasil, existem Heróis. Heróis porque quebraram barreiras, que venceram apesar
dos enormes obstáculos enfrentados, que lutaram por uma vida melhor para todos.
Ah! E são negros.

Dentre os vídeos da coleção Heróis de Todo Mundo selecionei cinco para serem
assistidos pelos alunos (as). Procurei através desta escolha, enfocar áreas diversas de
destaque: Esporte, Música, Geografia, História do Brasil e Ceará e Gênero. Dentre os heróis
escolhidos assistimos – entre parênteses os interpretes: Adhemar Ferreira da Silva (Robson
Caetano), Jackson do pandeiro (Flávio Bauraqui), Milton Santos (Kabengele Munanga),
Dragão do Mar (Milton Gonçalves), e Lélia Gonzalez (Sueli Carneiro). Como não falei
previamente quais seriam os vídeos assistidos, algumas crianças demonstraram muito
entusiasmo e interesse em assistir ao vídeo do Dragão do Mar. Quando então chegou a vez do
quarto herói a ser exibido eles demonstraram contentamento. Após a exibição dos cinco
vídeos, as crianças se agitaram e insistiram para ver mais um antes do término daquela
atividade. Eu perguntei qual outro herói negro eles gostariam de assistir, a maioria votou em
Zumbi dos Palmares (interpretado por Martinho da Vila) e este então foi escolhido.

30

A Cor da Cultura é um projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, fruto de uma parceria entre
Canal Futura, CIDAN, SEPPIR, MEC, Fundação Palmares, Petrobras e TV Globo.
31
FUNDAÇÃO ROBERTO MARINHO. Heróis de todo o mundo. In: ____. A cor da cultura.
Disponível em: < http://www.acordacultura.org.br/herois/>. Acesso em: 11 mar. 2011.
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ILUSTRAÇÃO 1 - Crianças assistindo ao vídeo Heróis de Todo Mundo.
FONTE: Próprio autor, 2011

Tanto a excitação pelo vídeo do Dragão do Mar quanto a escolha das crianças pelo
último vídeo ser do Zumbi dos Palmares, atribuo ao fato de estes personagens serem os únicos
da nossa história que foram trabalhados em sala de aula durante os últimos anos letivos.
Acredito que outros personagens negros deveriam ser incorporados no cotidiano escolar, para
que as crianças pudessem perceber que existem outros heróis negros (as) importantes na nossa
história. Apesar de apenas o Dragão do Mar e Zumbi dos Palmares serem conteúdos vistos na
escola, percebi que algumas crianças possuem um conhecimento mais detalhado acerca deles,
além de demonstrar interesse em aprender mais sobre a sua história. Com isso, concluo que se
outros personagens negros forem introduzidos em sala de aula, as crianças não iriam se abster
de conhecer as contribuições tão importantes desses atores sociais. O papel do professor (a)
torna-se fundamental e, no entanto, arriscado nessa tentativa: a curiosidade das crianças pode
ser usada para estimulá-las a conhecer heróis brasileiros negros (as) de destaque ou ofuscar e
distorcer a participação destes na nossa história.
Após assistir aos vídeos Heróis de Todo Mundo, as crianças escolheram, desenharam e
coloriram seus heróis, como também outros personagens negros, que foram:

a) Zumbi dos Palmares (três desenhos);
b) Escravizado (um desenho);
c) Dragão do Mar (dois desenhos);
d) Tia Gubina (um desenho).
e) Tatu – Jogador de futebol (um desenho);
f) Pelé (dois desenhos);
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g) Júlio César, Ronaldinho e Messi – Jogadores de Futebol (um desenho);
h) Tais Araujo (um desenho);
i) Lélia Gonzalez (três desenhos);
j) Beyoncé (dois desenhos);
k) Michael Jackson (um desenho);

Das vinte crianças presentes, apenas duas não concluíram a atividade. Uma repetia
frequentemente que não sabia desenhar e a outra não desenhou de acordo com o que foi
solicitado. Esta última foi a mesma criança que respondeu afirmando que quem era negro era
o Cão. Atribuir nomes como “cão”, “macaco”, “o que o gato enterra” e “toco de carvão” às
populações negras reflete como o racismo ainda está presente nos insultos proferidos pelas
crianças, fazendo parte do imaginário social delas.
Dos desenhos concluídos, três eram referentes à personagem do vídeo anteriormente
assistido (Lélia Gonzalez). Outros desenhos foram coloridos salientando características
europeias referentes à cor da pele, aos cabelos e olhos: dois desenhos do Zumbi dos Palmares
possuíam os olhos azuis, um desenho do Dragão do Mar possuía cabelos louros e o único
desenho da Taís Araújo reunia as três características, ou seja, pele alva, cabelos louros e olhos
azuis.
Considerando que o processo de assimilação de uma realidade contrária ao que vem
sendo imposta durante muitos anos no Brasil sem qualquer reflexão e carregada de conteúdos
racistas, reconheço que a atividade que foi proposta para essas vinte crianças foi válida, pois
verifiquei que, após assistir aos vídeos, elas representaram no trabalho proposto uma heroína
negra presente no material audiovisual (três desenhos da Lélia Gonzalez), demonstrando que
estão abertas a novas percepções e a introdução de novos conceitos e realidades, bem como a
aceitação de uma personagem negra no cotidiano que foi citada por um aluno também como
heroína (Tia Gubina, parente da criança). Além disso, contrapondo-se a quantidade de não
brasileiros citados antes do início dos vídeos, na atividade de representação através de
desenhos, apenas dois eram de heróis estrangeiros (2 heróis em 3 desenhos).
A seguir, podemos verificar alguns dos desenhos produzidos pelas crianças:
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ILUSTRAÇÃO 2 - Zumbi dos Palmares 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 4 – Zumbi dos Palmares 3
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 6 – Dragão do Mar 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 8 – Tia Gubina
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 3 – Zumbi dos Palmares 2
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 5 - Escravizado
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 7 – Dragão do Mar 2
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 9 – Tatu
FONTE: Próprio autor, 2011
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ILUSTRAÇÃO 10 – Pelé 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 12 - Júlio Cesar, Ronaldinho
e Messi
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 11 – Pelé 2
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 13 – Taís Araújo
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 14 – Lélia Gonzalez 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 15 – Lélia Gonzalez 2
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 16 – Lélia Gonzalez 3
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 17 – Beyoncé 1
FONTE: Próprio autor, 2011
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ILUSTRAÇÃO 18 – Beyoncé 2
FONTE: Próprio Autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 19 – Michael Jackson
FONTE: Próprio Autor, 2011

5.2 SEGUNDA ATIVIDADE – ELE É PEQUENO, MAS É VALENTE

Com relação à atividade anterior, não é de se estranhar que grande parte das
personalidades negras citadas pelos alunos (as) estão constantemente na mídia ou tiveram
destaque nos últimos meses. Como, por exemplo, o médico do Michael Jackson32, que foi
citado, enquanto personalidades negras brasileiras foram preteridas entre as crianças.
A influência que a mídia exerce na construção de heróis e na imposição de valores
considerados legítimos é refletida no discurso dos alunos (as), os quais se condicionam a
reproduzir o que lhes é dado. A mídia brasileira, por não dar destaque a personagens negros
brasileiros, e a televisão, sendo o meio de comunicação que possui maior influência entre as
crianças dessa escola e considerada, muitas vezes, o único acesso de informação midiática
instantânea, são responsáveis por influenciá-las, transformando seus comportamentos e
significações de valores e direcionando-as para a admiração de personagens que nem sempre
condizem com sua realidade social e tampouco se assemelham a elas com relação aos
aspectos físicos. Para esclarecimento, podemos citar às animações, nas quais princesas e
heróis europeus e americanos continuam sendo a atração em muitos filmes, gibis e desenhos
voltados ao público infantil. As rainhas e princesas, assim como os heróis e mocinhos podem
ter saído de seus castelos e se modernizado, entregando-se as facilidades tecnológicas
presentes no cotidiano das indústrias cinematográficas, mas eles continuam lá, travestidos de
diversas formas, influenciando as crianças brasileiras através da cultura eurocêntrica e
americana.
Onde estão os desenhos animados que representam outras origens raciais que
contribuíram para a formação da sociedade brasileira? Onde estão os desenhos animados onde
32

Cantor americano de fama internacional, na época dessa atividade, sua morte ainda era um dos principais
assuntos na mídia, por esta razão acredito que o médico dele tenha sido citado como personalidade negra.
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personagens negros são heróis e não vilões? Fiz uma breve consulta a minha memória e não
me recordei de ter assistido ou ouvido falar de desenhos animados onde o negro é herói.
Através do site Cor da Cultura33, me aproximei do personagem animado Kiriku e resolvi
apresentá-lo às crianças da escola.
Kiriku e a Feiticeira é o primeiro longa do diretor Michel Ocelot. Ele viveu sua
infância em Guiné, na África, e desde os anos 1970 trabalha com animação, produzindo
diversos curtas e séries. Recebeu vários prêmios de prestígio internacional e foi eleito
presidente da Associação Internacional do Filme Animado, em 1994 e 1997. O filme Kiriku e
a Feiticeira é baseado num conto africano que Ocelot ouviu em sua infância.
Os principais personagens do desenho animado são: Kiriku, Kabará, a feiticeira, a mãe
de Kiriku e o Sábio. A estória se passa numa aldeia africana que é afetada pelos poderes de
Kabará, a feiticeira, a qual sofre por possuir um espinho venenoso no lugar da coluna
vertebral. Este é seu maior segredo e ela desconta a sua ira na aldeia retirando a água,
matando e explorando pessoas, espalhando o fogo onde não existe a água para apagar, além
de roubar todo o ouro daquela região. Kiriku, desde o nascimento mostrou-se bravo e corajoso
e apesar de sofrer discriminação em decorrência da sua baixa estatura, luta contra Kabará,
salva muitas pessoas e traz a água de volta a aldeia.
Após a exibição do filme, a professora que manifestou desejo de continuar na sala
durante a atividade, interrogou os alunos (as) sobre o que acharam do personagem Kiriku. As
respostas, em sua maioria, foram positivas: “Ele ajuda as pessoas”; “Ele é inteligente, é
pequeno e obediente”; “Ele é um herói”; “Ele é sabido e inteligente”; “Ele é muito pequeno,
mas ajuda as pessoas”. A professora perguntou quem queria ser parecido com ele e alguns
alunos (as) responderam: “Não, porque eu não queria ser da cor dele”; “Ele veste roupa de
mulher”; “A roupa dele é de mulher, tia”. Alguns alunos (as) faziam alusão ao fato de Kiriku
ser homossexual pela aparência das suas vestes. A professora, então, explicou que faz parte da
cultura deles os homens se vestirem daquela forma na aldeia. Lembrei-me imediatamente da
atividade anterior em que Justin Bieber foi citado como negro e depois como branco
homossexual. No caso do Kiriku, as crianças afirmavam que ele era negro e herói, mas
algumas diziam que ele era homossexual. A discriminação contra negros (as) e homossexuais
é bastante evidente na escola. Como se o negro (a) que estivesse em posição de destaque
possuísse o “defeito” de ser homossexual ou o homossexual em destaque tivesse o “defeito”
de ter a pele escura. Muitas vezes o preconceito com relação aos negros (as) e homossexuais é
33

O site pode ser acessado no endereço http://acordacultura.org.br
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alternado e direcionado para qual dos dois é oferecida uma posição de evidência e valorização
naquele momento.
A exibição do filme animado apresentou as crianças uma nova perspectiva de desenho
animado. Elas atribuíram ao personagem principal características positivas como coragem,
bondade, força, inteligência e reconheceram Kiriku como um herói negro.
5.3 TERCEIRA ATIVIDADE – ÁFRICA DIVERSA

De início, minhas primeiras visitas à escola se restringiam a observar o cotidiano da
vida escolar e participar assistindo algumas aulas. Na hora do recreio, fazia-me presente na
sala dos professores (as) e discutia com eles os assuntos que tiveram maior importância
naquele dia letivo. Alguns apreciavam a minha presença e me convidavam para assistir as
aulas ou para participar de outros acontecimentos externos à escola. Outros, no entanto,
demonstravam não entender o motivo da minha presença ali. Destes, uns esboçavam
curiosidade e pediam para eu explicar, enquanto outros, simplesmente ignoravam a minha
presença.
A sala dos professores (as) era o local de encontro enquanto os alunos (as) estavam no
recreio. Durante poucos minutos esse ambiente era transformado num local de descontração,
conversas informais e lanches. Cotidianamente, os assuntos que perpassavam as rodas de
conversas durante o intervalo eram referentes ao calor. Os únicos locais na escola que
possuíam aparelho de refrigeração era a sala da direção e a dos professores (as), mas nesta
última, ele encontrava-se quebrado. Nesse momento, os professores (as) se reuniam para
discutir como fazer uma cota financeira entre eles para solicitar o conserto do aparelho de ar
condicionado. A alta temperatura no interior das salas de aula era, muitas vezes, apontada
como parte responsável pelo fracasso escolar dos alunos (as). As crianças suavam bastante em
sala de aula e pediam constantemente para irem tomar água, a recusa do professor gerava
desconforto e agitação durante a aula. A liberação do aluno (a) para ir ao bebedouro era
motivo de discordância entre os professores (as): “Eu não deixo aluno meu ir tomar água não,
se eu deixar um, todos vão querer ir e assim eu perco o controle da turma”; “Pois eu deixo
sim, olha aqui para mim, eu estou pingando, agora imagina uma criança”; “Eu tenho pena,
mas se deixar vira uma bagunça, eu digo a eles que nunca vi ninguém morrer de sede na
vida”. “É desumano deixar uma pessoa se derretendo em calor aqui”. O mais curioso é que a
escola está localizada a poucos metros da praia, área privilegiada com relação à ventilação
natural. A precária construção em cima do que antes era um centro educacional mantido por
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uma associação de caridade, provocou quase que totalmente a barragem de circulação de ar
em seu interior. Muitas vezes, a estrutura física escolar é esquecida como elemento importante
a favorecer o processo de aprendizagem.
Após o término do recreio, dirigi-me à sala de aula escolhida previamente para a
execução da atividade. Esperei os alunos (as) chegarem do intervalo e mais alguns minutos
para eles descansarem das suas brincadeiras e corridas, secarem um pouco o suor e conterem
a agitação carregada decorrente desse momento. Logo então sugeri que participassem do que
eu iria propor.
A princípio, perguntei o que eles pensavam sobre a África, como eles a imaginavam e
como eram as pessoas que moravam lá. Nesse dia, estavam presentes 21 alunos (as) na sala.
Recebi respostas diversas, mas a grande maioria delas convergia ao ponto que implicava a
África como um lugar inóspito, desprovido de conforto e selvagem. As respostas foram: “Só
tem africano negro”; “Lá tem animais e frutas”; “Tem pessoas sofrendo e morrendo
degoladas”; “As casas são de palha”; “Tem mulher, peixes e muitos animais”; “Todos são da
cor de Zumbi dos Palmares”; “Eles morrem de fome”; “As pessoas ficam trabalhando e
sofrendo”.
Depois de falar que a África não é apenas um país, mas sim um continente com
inúmeros países dos mais variados costumes, línguas e organizações sociais, perguntei se eles
queriam assistir a três vídeos34 sobre a África. Deixei claro que aquelas imagens se referiam
apenas a uma parte da África, pois não seria possível reunir em apenas três vídeos a
complexidade de todo o continente africano. O primeiro enfocava a beleza das mulheres
africanas, o segundo, as belezas naturais da África e o terceiro, as cidades que sediaram os
jogos da copa do mundo de 201035.
Durante a exibição do primeiro vídeo, observei as crianças comentando: “Ela é da
minha cor”; “Ela é bonita”. E durante o segundo e terceiro vídeo: “Tia, eu quero morar ali”;
“É bonito”; “Tia eu quero ir para a África”; “Parece com Fortaleza”.

34

Os três vídeos são intitulados, respectivamente, de Beleza Africana, África Natureza e Copa do mundo 2010 As cidades da África do Sul.
35
Johannesburg, Cidade do Cabo, Durban, Pretória, Port Elizabeth, Bloemfontein, Rustenburg, Nelspruit, e
Polokwane.
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ILUSTRAÇÃO 20 - Crianças assistindo ao vídeo das mulheres negras
FONTE: Próprio autor, 2011

Após a exibição dos filmes, os alunos (as) iniciaram um debate entre eles. Alguns
afirmavam que todos os negros (as) são feios e outros defendiam a existência da beleza negra.
Dentre os alunos (as) que reconheciam a beleza dos negros (as), uma menina parecia mais
agitada: “Tem negro bonito sim e é muito! Minha irmã é branca e namora um negro! Aquelas
mulheres do vídeo da tia são bonitas, você não viu?”. Alguns alunos (as) sinalavam com a
cabeça, concordando, e outros permaneciam negando a existência da beleza.
Logo em seguida, pedi aos alunos (as) que esboçassem sob forma de desenho como
eles imaginavam a África. Pude, posteriormente, verificar que dos vinte e dois desenhos:

a) vinte e uma continham representações de natureza, como árvores, nuvens e plantas e
alguns animais de pequeno porte, como peixes e cachorros;
b) sete continham animais selvagens ou raros em nossa região, como camelos, onças e
leões, etc;
c) dezesseis continham figuras humanas;
d) oito continham prédios e edifícios;
e) e nove continham igrejas.
Diante da porcentagem tão alta de figuras de igrejas – aproximadamente 40% –, refleti
acerca do motivo dessa instituição aparecer exposta em tantos desenhos, pois não havia
representação alguma de igrejas nos vídeos exibidos. Acredito que a causa seja o fato das
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crianças residirem em comunidades extremamente desassistidas pelo Estado e a Igreja seja a
única instituição que se apresenta como referência para elas e suas famílias.

ILUSTRAÇÃO 21 – Como vejo a África 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 22 – Como vejo a África 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 23 – Como vejo a África 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 24 – Como vejo a África 4
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 25 – Como vejo a África 5
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 26 – Como vejo a África 6
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 27 – Como vejo a África 7
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 28 – Como vejo a África 8
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 29 – Como vejo a África 9
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 30 – Como vejo a África 10
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 31 – Como vejo a África 11
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 32 – Como vejo a África 12
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 33 – Como vejo a África 13
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 34 – Como vejo a África 14
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 35 – Como vejo a África 15
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 36 – Como vejo a África 16
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 37 – Como vejo a África 17
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 38 – Como vejo a África 18
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 39 – Como vejo a África 19
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 40 – Como vejo a África 20
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 41 – Como vejo a África 21
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 42 – Como vejo a África 22
FONTE: Próprio autor, 2011.

5.4 QUARTA ATIVIDADE – HOJE É DIA DE DESFILE NA ESCOLA

A atividade anterior expôs às crianças a diversas imagens provenientes da África.
Muitas ficaram admiradas com imagens naturais tão belas. Outras comparavam as cidades
africanas sedes da Copa do Mundo de 2010 a Fortaleza, afirmando que o desenvolvimento e a
forma que se configurava a arquitetura das cidades é bem similar ao da nossa cidade. O ponto
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que gerou discussão foi com relação à existência ou não de uma beleza negra. Pensando num
modo de contribuir para exaltar a beleza negra, propus a quarta atividade.
Minha presença na escola começara a causar excitação nas crianças. Quando me viam,
vinham me perguntar qual seria a próxima novidade que eu iria trazer para elas, já me
associavam a atividades relacionadas à África, aos africanos e afro-brasileiros. No início da
minha pesquisa, quando não havia ainda definido em quais turmas iria realizar as atividades,
eu me questionava se seria possível realizar um trabalho no qual a escola toda participasse.
Nas escolas anteriores visitadas, a resposta provavelmente seria não. Na Escola Cantinho do
Mar, no entanto, devido ao pequeno porte e turmas bem reduzidas, seria possível não escolher
apenas uma turma, mas realizar um trabalho na escola em geral. Quando escutei algumas
crianças se referirem a mim como “a tia da África”, percebi que meus objetivos estavam
sendo cumpridos, pois a minha presença ali estava gerando perspectivas novas em relação aos
africanos e afrodescendentes. Quando me viam, de imediato demonstravam curiosidade em
saber qual nova atividade seria proposta, mal elas sabiam que era através do que ouvia delas
que eu procurava formular o que iria ser exposto nos próximos encontros.
As indagações das crianças sobre o fato de as pessoas negras eram bonitas ou não, me
estimulou a realizar um desfile na escola. Durante o planejamento dessa atividade, me
recordei da época em que eu era criança e que nunca havia momentos em que as crianças
negras participavam de qualquer atividade de maior prestígio. Promover esse desfile na escola
era uma forma de explanar outras formas de beleza, para além do modelo de beleza europeu,
que contempla modelos magras, brancas e de olhos claros que estão constantemente na mídia,
mas pouco presente no cotidiano das classes populares cearenses.
Para a execução do desfile, contei com a presença de Rosivalda dos Santos, uma
amiga negra que conheci no mestrado em Educação, e seu filho Lucas. Ambos foram
extremamente solícitos e me ajudaram desde a montagem do cenário até o final do desfile.
Mais adiante, podemos conferir algumas imagens do desfile:
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ILUSTRAÇÃO 43 – Desfile 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 44 – Desfile 2
FONTE: Próprio autor, 2011

Ao final do desfile de Rosivalda e Lucas, as crianças também desfilaram e,
posteriormente, foi feita uma votação entre as crianças para eleger a Miss Beleza Negra e o
Menino Beleza Negra.
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ILUSTRAÇÃO 45 – Desfile das crianças
FONTE: Próprio autor, 2011

Apresentar através de um desfile outras formas de beleza, divergente das que são
veemente expostas na mídia, é uma maneira de sensibilizar as crianças a valorizarem as
características físicas encontradas nas populações afrodescendentes e a si mesmas, pois
muitas delas, por não se encontrarem enquadradas no modelo europeu imposto, acabam não
valorizando a sua aparência. De acordo com Duarte Jr. (1998 apud GOMES, 2006, p. 318):

A beleza pode ser, então, entendida como uma categoria estética e construção social,
como uma maneira de nos relacionarmos com o mundo. Ela não tem a ver com
formas, medidas, proporções, tonalidades e arranjos pretensamente ideais que
definem algo como belo. Sendo assim, a beleza não se refere às qualidades dos
objetos, mensuráveis, quantificáveis e normatizáveis. Ela diz respeito à forma como
nos relacionamos com eles, por isso ela é a relação entre sujeito e objeto.

Algumas crianças me falaram que gostaram das roupas de Rosivalda e Lucas durante a
apresentação do desfile, assim como demonstraram curiosidade de saber se os participantes
eram brasileiros e falavam o idioma português, pois nunca haviam presenciado um desfile de
negros (as) e com tais vestimentas. No imaginário dessas crianças, o modelo europeu de
desfile que assistiam na televisão era o único padrão existente, sendo mínima a presença do
negro (a) nessas ocasiões.
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5.5 QUINTA ATIVIDADE – ABENA, UMA LINDA PRINCESA

No momento da execução das atividades na escola, a professora Márcia sempre me
questionava quando eu iria propor alguma oficina nas turmas do ensino infantil. Ela afirmava
que presenciava constantemente atitudes racistas em sala de aula e que, muitas vezes, sentiase discriminada por alguns alunos (as) pelo fato de possuir a pele mais escura do que as
demais professoras. Dizia também que as crianças negras sempre sofriam deboche das outras
crianças e que o racismo deveria ser combatido ali, com crianças ainda bem pequenas, pois se
crescessem com pensamentos e atitudes preconceituosas, facilmente iriam reproduzir esse
comportamento enquanto adultas. Como eram crianças bem pequenas, propus que fizéssemos
um teatro de fantoches. De imediato, ela animou-se com a ideia e se ofereceu para ir até a
minha casa ajudar na confecção dos bonecos.
Passamos uma tarde de sábado montando os personagens que usaríamos para realizar
o teatro. Márcia relatava bastante sobre o comportamento de uma de suas alunas: “A Clara
não gosta de mim porque eu sou negra, ela vive dizendo que só fico bonita se meu cabelo
ficar louro, ela vive dizendo que sou preta e feia, ela olha para mim e sempre faz um
comentário racista, a gente recebeu umas bonecas para as crianças, bonecas brancas e
negras, ela não quer brincar com as negras e não gosta de sentar perto de quem é negro”.
Por um lado, achei que a professora se sentia diminuída e esboçara uma postura de vítima em
relação a uma criança tão pequena, permeada por um ambiente racista e que, muitas vezes,
não tem consciência alguma de suas atitudes preconceituosas. Mas, por outro, sempre achei
interessante a luta de Márcia, preocupada em ensinar as crianças a respeitar as diferenças. Ela
se mostrou disposta a ajudar em elaborar estratégias de combate ao racismo e sempre foi
extremamente solícita as minhas demandas dentro da escola.
Na segunda-feira, encenamos uma peça de fantoches adaptada de um conto popular de
Gana “O Casamento da Princesa” e recontada pelo autor Celso Sisto36. Algumas passagens
foram mantidas iguais as originais, mas para melhor entendimento das crianças, adaptei para o
teatro de fantoches e refiz alguns trechos e diálogos. A seguir: N – Narrador, A – Abena, R –
Rei, C – Chuva, F – Fogo.

36

Escritor, ilustrador e contador de histórias do grupo Morandubetá (RJ). Especialista em Literatura Infantil pela
UFRJ e mestre em Literatura Brasileira pela UFSC. Atualmente, é doutorando em Teoria da Literatura pela
PUC/RS. Possui 36 livros direcionados a crianças e jovens.
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O casamento da princesa
N – Era uma vez em uma linda princesa africana. O seu nome era Abena. A princesa
conseguia reunir em uma só pessoa um harmonioso pescoço alongado, olhos amendoados e
brilhantes e um lindo sorriso. Abena era o orgulho da família do rei africano. (Rei entra em cena)
R- Eu sou o rei mais feliz do mundo. Tenho a graça de ter uma família linda e feliz. Minha
filha Abena é minha alegria de viver, seu olhar é cheio de graça, sua pele linda e seus traços
harmoniosos. Além disso, Abena é uma filha muito meiga, amável e querida. Acredito que será fácil
casar a minha filha Abena. Vejam, vejam que princesa linda! (Abena aparece em cena). (Rei e Abena
saem de cena).
N– Abena como o rei africano previa, recebeu muitos pedidos de casamento. Dentre seus
pretendentes estava o Fogo e a Chuva. (Abena e Chuva entram em cena).
C – Bom dia princesa Abena!
A – Bom dia Chuva!
C – O olhar do amor fez passear o passarinho que assim baixinho, trouxe água do seu bico
até o seu ninho! Linda Abena, você não encontrará ninguém que seja mais poderoso do que eu! Com
um simples aceno das mãos, faço crescer as plantações e multiplico as colheitas e as ervas para os
rebanhos. Graças a mim terá sempre água pura para beber e rios e lagos cristalinos, cheinhos de
peixes, onde pode nadar e pescar.
A – Chuva, como és poderosa, estou encantada por você. Eu aceito me casar com você. Você
poderia voltar amanhã para pedir ao meu pai a minha mão em casamento?
C – Sim princesa, eu irei falar com seu pai amanhã. (Abena e Chuva saem de cena)
N- Enquanto isso, em outro local o Rei firmava um acordo com o Fogo. (Rei e Fogo entram
em cena).
F- Senhor Rei, o senhor aceita eu casar com sua filha? As minhas chamas mantêm os animais
perigosos longe, cozinham a comida diariamente, iluminam as noites escuras e aquecem o corpo do
frio. Eu quero me casar com ela!
R – Fogo, eu acredito que você será um bom marido para a minha filha Abena. Eu aceito sim
que você se case com ela. Vou comunicar a Abena, volte amanhã para acertarmos os detalhes. (Fogo
sai de cena). (Abena entra em cena)
R – Encontrei teu futuro marido!
A – Como assim, meu pai?
R – Prometi ao fogo que se casarás com ele!
A - Com o fogo? Mas eu prometi a chuva que se casaria com ela!
(Neste momento interagimos com os alunos (as) para saber quem eles acham que deviam
casar com a princesa Abena)
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N – A partir daí a confusão se formou! E o rei preocupado, pôs-se a pensar numa solução.
Algumas horas depois o Fogo e a Chuva chegaram para falar com o rei. (Fogo e chuva entram em
cena).
R- A princesa Abena se casará com o vencedor da corrida que organizei para o dia do
casamento!
N- Chegou finalmente o dia marcado. Era dia de festa e toda aldeia estava enfeitada para a
corrida e para a cerimônia do casamento. Todos esperaram o resultado final para saber quem ia
casar com a princesa Abena.
R – Quero sentir os tambores a tocar! Quero sentir os tambores a tocar! Já! (Fogo e chuvam
começam a correr).
(Fogo permanecia na frente na maior parte da corrida. Quase na linha de chegada, começa a
chover e o Fogo se apaga).
R- Eu declaro a Chuva a vencedora! (Chuva e Princesa Abena comemoram)
N- Daquele dia em diante, o Fogo e a Chuva tornaram-se inimigos mortais. Só uma coisa não
teve mais jeito: toda vez que chove forte, as pessoas param o que estão fazendo e põem-se a bailar
debaixo da água que cai do Céu, tudo, tudo ainda para comemorar o casamento da princesa.

ILUSTRAÇÃO 46 – Princesa Abena
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 47 – Abena e o Rei
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 48 – Abena, Rei, chuva e fogo
FONTE: Próprio autor, 2011.
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Logo em seguida a realização do teatro, algumas crianças pediram para contar outras
estórias. Outras falaram que acharam a princesa muito bonita. Clara, a criança citada pela
professora acima, afirmou que nunca tinha visto uma princesa negra. Após a apresentação, ela
pediu para segurar a princesa. As crianças, então, iniciaram a atividade de modelagem dos
personagens da peça, como pode ser visto a seguir:

ILUSTRAÇÃO 49 – Princesa Abena 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 50 – Princesa Abena 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 51 – Princesa Abena 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 52 – Princesa Abena 4
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 53 – Princesa Abena 5
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 54 – Princesa Abena 6
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 55 – Rei 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 56 – Rei 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 57 – Rei 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 58 – Rei 4
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 59 – Chuva 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 60 – Chuva 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 61 – Chuva 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 62 – Chuva 4
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 63 – Fogo 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÂO 64 – Fogo 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÂO 65 – Fogo 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

Um dos fatores que dificulta o caminho a trilhar para eliminar comportamentos
racistas e excludentes à população negra do Ceará é a máscara de que aqui não existem
negros (as) e por isso não tem racismo. Essa ideia complica este processo de reconhecimento
dos direitos dos afrodescendentes e o sentido que é dado a fazer atividades que favoreçam a
diversidade é muitas vezes negado, pressionado por paradigmas já existentes de dominação
racial branca. Quebrar esses modelos de uniformidade racial dominante e inserir novas formas
de presença de diferentes grupos étnico-raciais, portanto, é uma forma de valorizar as nossas
origens plurais.
Os negros (as) ainda são retratados na mídia e literatura apenas desempenhando
funções subalternas e desvalorizadas socialmente. Assim como Clara, muitas crianças
também não sabiam que existiam princesas negras.
5.6 SEXTA ATIVIDADE – MARINELA, QUEM VAI FICAR COM ELA?

Ao me procurar, solicitando que eu voltasse à sala dela para fazermos outro teatro de
fantoches, Márcia relatou que as crianças estavam entusiasmadas para assistir outra
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apresentação: “As crianças ficam o tempo todo perguntando quando você volta lá na sala, até
a Clara perguntou, seria bom você voltar e a gente fazer outro teatro, elas ficam agora me
perguntando sobre princesas negras”.
Na semana seguinte, então, retornei à escola para a execução de outro teatro de
fantoches. Para dar prosseguimento à curiosidade das crianças com relação à existência de
princesas negras, apresentei Marinela a elas.

ILUSTRAÇÃO 66 – Princesa Marinela
FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 67 – Personagem, Princesa
Marinela, amigo do personagem.
FONTE: próprio autor, 2011.

A estória segue com P – Personagem, AP – Amigo do personagem, N – Narrador e R – Rei.

Minha princesa africana
P – O nome dela era Marinela. Ninguém acreditava que eu namorava uma princesa africana.
Algumas pessoas nem sabiam que existia uma princesa na África.
AP – Eu não sabia que existia princesa na África!
P – Sim, Marinela era linda como a noite, tinha os cabelos longos e enrolados e os olhos
brilhantes. Como era linda a princesa Marinela (Marinela aparece no cantinho do palco e depois
sai).
P – Na realidade, a gente só tinha se visto uma vez e todos os dias espetava pelo dia para a
gente se ver de novo. Todas as noites eu ligava para Marinela. Depois que ela ia dormir, eu perdia
meu sono só pensando na Marinela.
N – Mas um dia, o rei brigou com a Marinela por causa das intermináveis ligações
telefônicas (P e AP saem de cena e entra o rei e a Marinela).
R – Marinela minha filha, com quem você conversa todas as noites?
N – Marinela apenas abaixa a cabeça (Rei e Marinela saem de cena).
P – Eu também enviava inúmeras cartas para Marinela.
AP – E vocês nunca mais se encontraram?
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P – Uma vez, o rei veio ao Brasil e trouxe a sua filha Marinela. Ela queria viajar para fazer
com que a filha esquecesse esse amor. Mal ele sabia que coincidentemente eles viajaram para a
minha cidade. Marinela e eu nos encontramos durante uma semana e fomos muito felizes neste
período.
AP – O que aconteceu depois disso?
P – Depois ela voltou para a África. Ela me telefonou, mas não foi para falar de amor. Ela
disse que era muito difícil continuarmos namorando por causa da distância. Ela me disse que existia
muita lonjura entre nós para sustentar tanto sentimento. Até hoje penso muito nessa linda princesa
africana.

Logo depois da apresentação dos fantoches, Márcia e eu protagonizamos uma peça no
mesmo formato com ajuda das crianças. Em seguida, elas coloriram personagens femininas
negras que simbolizavam as nossas princesas (Abena, da atividade anterior, e Marinela, da
atual).

ILUSTRAÇÃO 68 – Marinela 1
FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 69 – Marinela 2
FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 70 – Marinela 3

ILUSTRAÇÃO 71 – Marinela 4

FONTE: próprio autor, 2011.

FONTE: próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 72 – Marinela 5

ILUSTRAÇÃO 73 – Marinela 6

FONTE: próprio autor, 2011.

FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 74 – Marinela 7
FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 75 – Marinela 8
FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 76 – Marinela 9

ILUSTRAÇÃO 77 – Abena 1

FONTE: próprio autor, 2011.

FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 78 – Abena 2

ILUSTRAÇÃO 79 – Abena 3

FONTE: próprio autor, 2011.

FONTE: próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 80 – Abena 4

ILUSTRAÇÃO 81 – Abena 5

FONTE: próprio autor, 2011.

FONTE: próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 82 – Abena 6
FONTE: próprio autor, 2011.

Assim como em “O casamento da princesa” tive que adaptar algumas passagens para o
melhor entendimento das crianças. Outras, no entanto, continuaram iguais às originais. “A
minha princesa africana” é obra do autor Márcio Vassalo37.
Após essa oficina, as outras professoras inseriram atividades nas suas aulas de
educação artística voltadas a pinturas e colagens de personagens negras infantis. Dentre as
personagens de maior destaque, encontram-se Lelê (O cabelo de Lelê, obra de Valéria Belém)
e Menina Bonita do laço de fita (obra de Ana Machado).
5.7 SÉTIMA ATIVIDADE – RESGATANDO MEMÓRIAS
O exercício de rememorar histórias a partir de palavras de origem africana foi a base
da minha sétima atividade na escola. O material utilizado foi o Livro das Memórias, o qual
faz parte da coleção didática ofertada pelo projeto A Cor da Cultura38. Esse livro possui

37

O jornalista e escritor possui mais de 10 livros publicados e voltados ao público infantil. Atualmente presta
consultoria para escritores e editoras e faz palestras e oficinas, há mais de dez anos, em todas as regiões do
Brasil.
38
Disponível em: <http://www.acordacultura.org.br>.
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dezenas de palavras de origem africana e seus significados. Através dele, sugeri às crianças
que escolhessem uma palavra que lhes chamassem atenção e falassem um pouco sobre o que
recordavam quando pensavam naquela palavra. A minha intenção era mostrar para elas que
muitas palavras que conheciam e usavam diariamente eram de origem africana, a fim de
valorizar, assim, as nossas próprias origens. Em seguida, pedi que falassem um pouco sobre a
memória revivida que trazia a significação de cada palavra. Relembrar situações e pessoas é
uma forma de reviver nosso passado e de retomar o sentido dos acontecimentos. Concordando
com Lowenthal:

Relembrar o passado é crucial para o nosso sentido de identidade: saber o que fomos
confirma o que somos. Nossa continuidade depende inteiramente da memória,
recordar experiências passadas no liga a nossos selves anteriores, por mais distante
que tenhamos nos tornado. (LOWENTHAL, 1998, p.63 apud PINHEIRO, 2002, p.
110)

A partir de então, as crianças reincorporariam as palavras escolhidas, memorizando-as
como de origem africana. Dentre as palavras escolhidas, encontraram-se: cuscuz, farofa,
canjica, macaco, acarajé, capoeira, cachimbo, lambada, mugunzá, bagunça, mochila, cachaça,
pé-de-moleque, macumba e topique (não estando este último termo contido no livro, mas
escolhido por um dos alunos (as)).
Alguns alunos (as), voluntariamente, falaram sobre a memória trazida pela palavra
escolhida. Seguem abaixo algumas das falas que pude anotar:
Aluno (a) 1 – “Eu adoro comer cuscuz, o cuscuz que a minha tia faz é muito bom, ela
coloca coco em cima, eu como que só, nem parece o cuscuz daqui”.
Aluno (a) 2 – “Meu amigo joga capoeira tia, eu escolhi capoeira porque gosto”.
Aluno (a) 3 – “Meu tio fuma cachimbo ai eu escolhi cachimbo, aquilo fede demais e
ele fuma demais tia”.
Aluno (a) 4 – “Meu pai sabe tocar berimbau em roda de capoeira”.
A professora, no último momento, pressionou um aluno a falar da sua tia que, segundo
ela, é “macumbeira”. Ele, sentindo-se intimidado, apenas abaixou a cabeça, não respondeu. O
mesmo aluno escolheu a palavra macumba por pressão da professora. “Vamos Lucas, escolhe
a macumba aí que sei que sua tia é macumbeira, fale dela”. Neste momento sugeri a
professora para não direcionar a escolha dos alunos (as). A palavra deve fazer algum sentido a
elas, de alguma forma a memória deve ser resgatada através dela e não escolhida sob pressão.
Podemos observar nesse fato a atribuição negativa que é dada ao termo macumba e reforçar a
importância do educador no processo de desmistificação acerca das culturas africanas.
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Para efeito de confecção desta dissertação, pedi aos alunos (as) que escrevessem um
pouco sobre a palavra escolhida. Obtivemos os seguintes textos:

- O cuscuz é um ingrediente muito gostoso e saudável para as pessoas.
- Era uma vez um homem que fez a farofa, era muito gostosa, eu gostei muito da
farofa.
- A minha tia Marisa que fazia quando ela vendia churrasco, pratinho, baião de dois e
o principal é a canjica, eu só tenho isso. A canjica faz muito bem para a saúde, eu gosto
muito da canjica, já que a tia falou que a canjica faz bem, agora eu como a canjica.
- O macaco é um animal que vive em cima das árvores. Os macacos adoram bananas,
eles adoram brincar, eles se empenduram com o rabo, eles são muito bonitos. Eles se
divertem brincando. Eles são peludos, as pessoas não gostam dos macacos, mas eles só se
divertem.
- Maria não fuma cachimbo, ela só bebe cerveja.
- Capoeira é um esporte que toda garotada gosta, também tipo de dança muito usada
no dia de hoje. Que também faz parte da cultura dos tempos dos africanos e é muito legal. Eu
conheço um amigo que faz capoeira e ele fala para mim que nunca vai sair da capoeira,
apesar de aprender muitas coisas, é divertida.
- O berimbau é um instrumento da Capoeira que meu pai gosta e toca na capoeira
- A macumba eu lembro da minha bisavó, ela era macumbeira e minha avó é
macumbeira.
- Pé de moleque é uma comida que os africanos comem muito, que eles gostam, essa
comida é muito conhecida e outra comida.
- Mugunzá é bom.
- A lambada é uma comida gostosa. Os negros adoram essa comida e é um alimento
muito saudável. (Neste caso, o aluno confundiu a dança com comida)
- O acarajé é uma comida típica que veio pelos africanos. Acarajé é uma comida
muito conhecida pela gente do Brasil.
- Meu amigo é muito bagunceiro
- A mochila é feita para colocar livro, caderno, agenda, lápis.
- Era um menino que se chamava Wilson Júnior e a mãe dele se chama Adora. Eles
pegaram uma topique e eles entraram dentro de uma topique que foi assaltada. Foi sorte que
o assaltante levou um tipo na perna.
- .... não bebe cachaça, é bebida cachaça.
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Diferentemente de quando foi solicitado aos alunos (as) que falassem sobre algum
acontecimento que eles lembravam com relação à palavra escolhida, no momento de escrever,
muitos deles se limitaram apenas a fazer uma definição da palavra. De qualquer forma,
acredito que tenha sido válida a atividade, na medida em que alguns alunos (as)
compartilharam as suas histórias, memorizaram a palavra escolhida como de origem africana
e resgataram acontecimentos referentes a elas em suas memórias.
5.8 OITAVA ATIVIDADE – A BONECA BONITA DE FITA NO CABELO

No período desta atividade na escola, percebi que muitos professores (as) haviam
inserido personagens infantis negros nas suas aulas. Aproveitando o fato de que apenas as
turmas de infantil não haviam sido beneficiadas com a apresentação da estória Menina bonita
do laço de fita, resolvi fazer a contação de história no ensino infantil utilizando para a
atividade uma boneca de pano. Para tanto, contamos apenas com dois personagens principais:
a menina bonita e o coelhinho. O texto utilizado para a realização da atividade foi o da
escritora Ana Maria Machado, o qual está disposto logo adiante.

Menina bonita do laço de fita

Era uma vez uma menina linda, linda.
Os olhos dela pareciam duas azeitonas
pretas, daquelas bem brilhantes.
Os cabelos eram enroladinhos e bem negros, feito fiapos da noite. A pele era
escura e lustrosa, que nem o pêlo da
pantera negra quando pula na chuva.
Ainda por cima, a mãe gostava de fazer
trancinhas no cabelo dela
e enfeitar com laço de fita colorida. Ela ficava parecendo uma
princesa das Terras da África, ou uma
fada do Reino do Luar.
Do lado da casa dela morava um
coelho branco, de orelha cor-de-rosa,
olhos vermelhos e focinho nervoso
sempre tremelicando. O coelho achava
a menina a pessoa mais linda que ele
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tinha visto em toda a vida. E pensava:
- Ah, quando eu casar quero ter uma
filha pretinha e linda que nem ela…
Por isso, um dia ele foi até a casa da menina e perguntou:
- Menina bonita do laço de fita, qual
é teu segredo pra ser tão pretinha?
A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu caí na tinta
preta quando era pequenina..
O coelho saiu dali, procurou uma lata
de tinta preta e tornou banho nela.
Ficou bem negro, todo contente. Mas
aí veio uma chuva e lavou aquele pretume, ele ficou
branco outra vez.
Então ele voltou lá na casa da menina
e perguntou outra vez:
- Menina bonita do laço de fita, qual é
teu segredo pra ser tão pretinha?
A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu tomei muito
café quando era pequenina.
O coelho saiu dali e tomou tanto café
que perdeu o sono e passou a noite toda fazendo xixi.
Mas não ficou nada preto.
Então ele voltou lá na casa da
menina e perguntou outra vez:
- Menina bonita do laço de fita,
qual é teu segredo pra ser tão pretinha?
A menina não sabia, mas inventou:
- Ah, deve ser porque eu comi muita
jabuticaba quando era pequenina.
O coelho saiu dali e se empanturrou de jabuticaba
até ficar pesadão, sem conseguir
sair do 1ugar. O máximo que
conseguiu foi fazer muito cocozinho
preto e redondo feito jabuticaba.
Mas não ficou nada preto.
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Por isso, daí a alguns dias ele voltou lá na
casa da menina e perguntou outra vez:
- Menina bonita do laço de fita, qual
é teu segredo pra ser tão pretinha?
A menina não sabia e já ia inventando
outra coisa, uma história de feijoada, quando a mãe dela,
que era uma mulata linda e risonha, resolveu se meter e disse:
- Artes de uma avó preta que ela tinha…
Aí o coelho - que era bobinho,
mas nem tanto - viu que a mãe da menina
devia estar mesmo dizendo a verdade, porque
a gente se parece sempre é com os pais, os tios,
os avós e até com os parentes tortos.
E se ele queria ter uma filha pretinha e
linda que nem a menina, tinha era que procurar uma coelha preta para casar.
Não precisou procurar muito.
Logo encontrou uma coelhinha escura
como a noite, que achava aquele
coelho branco uma graça.
Foram namorando, casando e tiveram
uma ninhada de filhotes, que coelho
quando desanda a ter filhote não pára mais.
Tinha coelho pra todo gosto: branco,
bem branco, branco meio cinza,
branco malhado de preto, preto
malhado de branco e até uma coelha
bem pretinha. já se sabe, afilhada da
tal menina bonita que morava na casa ao lado.
E quando a coelhinha saia, de laço
colorido no pescoço, sempre
encontrava alguém que perguntava:
- Coelha bonita do laço de fita, qual é
teu segredo pra ser tão pretinha?
E ela respondia:
- Conselhos da mãe da minha madrinha.
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Após a contação de estórias, as crianças fizeram uma atividade de colagem e pintura
com os personagens principais. Diferentemente da turma da terceira atividade, a qual
questionou a existência da beleza negra, a turma presente afirmou que achara a menina do
laço de fita bonita.
A Menina Bonita do Laço de Fita demonstra outras formas de ser bela. O cabelo
afrodescendente, geralmente manipulado de forma a escondê-lo, definido como “ruim”,
refletindo a dominação branca dos padrões de beleza, nesta estória infantil é valorizado e
adornado com fitas, esboçando a beleza da personagem principal. Sobre a dominação da
ideologia branca no que se diz respeito à beleza corporal, citamos Gomes:

Desde a construção da ideologia racista, a cor branca com seus atributos nunca
deixou de ser considerada como referencial de beleza humana com base na qual
foram projetados os cânones da estética humana. Por uma pressão psicológica
visando à manutenção e a reprodução dessa ideologia que, sabe-se subentende-se a
dominação e a hegemonia “racial” de um grupo sobre os outros, os negros
introjetaram e internalizaram a feiúra do seu corpo forjada contra eles, enquanto os
brancos internalizavam a beleza do seu corpo forjada em seu favor. (GOMES, 2006,
p. 15).

A atividade proposta foi significativa, pois mais um personagem negro foi introduzido
nas estórias infantis de forma positiva, sendo assim, aceito pelas crianças. Ao contrário das
bonecas negras doadas pela prefeitura, que tiveram uma rejeição significativa dessa mesma
turma, Menina bonita do laço de fita provocou contentamento e boa aceitação entre as
crianças. Através dessa atividade, percebi que de nada adianta introduzir novos materiais, se
eles não são trabalhados de modo adequado pelos professores (as). Enquanto fazia a contação
de estórias, lá no fundo da sala, via as bonecas negras doadas pela prefeitura numa estante,
sem roupas, algumas quebradas e não apresentando nenhum atrativo àquelas crianças.

ILUSTRAÇÃO 83 – Menina bonita do
laço de fita 1
FONTE: Próprio autor, 2011

ILUSTRAÇÃO 84 – Bonecos
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 85 – Contação de história
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 86 – Crianças com bonecos
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 87 – Crianças na atividade
de colagem
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 88 – Crianças colorindo
FONTE: Próprio autor, 2011.

5.9 NONA ATIVIDADE – VISITANDO E APRENDENDO

O intercâmbio é uma forma de viver experiências e trocar informações entre as
pessoas. Por que não então promover uma atividade em que as crianças ensinem e aprendam
através delas próprias, trocando informações e material que produziram no decorrer dos
últimos meses acerca da cultura e história africana e afro-brasileira? A atividade proposta
consiste em cada turma fazer uma visita às outras turmas e explanar o que sabe e/ou produziu
com relação à cultura negra. Para que fosse possível realizar esta atividade contamos com a
participação de todos os professores (as) da escola.
Os alunos (as) se expressaram das mais diversas formas. A primeira turma apresentou
aos demais colegas alguns alimentos de origem africana. Eles ensinaram acerca da origem,
contaram um pouco sobre a sua história, incorporação dessa culinária no Brasil, adaptando-se
a nossa cultura, e ensinaram o seu preparo. Alguns alimentos explanados foram: cuscuz,
feijoada e acarajé.
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ILUSTRAÇÃO 89 – Apresentação de alunos (as) 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 90 – Apresentação de alunos (as) 2
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 91 – Cuscuz
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 92 – Desenhos
FONTE: Próprio autor, 2011.

Os heróis africanos e afrodescendentes não foram esquecidos durante essa oficina.
Zumbi dos Palmares e Pelé foram alguns que tiveram suas biografias explicadas pelos alunos
(as). Ademais, ressaltou-se a importância dos africanos para a construção da nossa sociedade.
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ILUSTRAÇÃO 93 – Zumbi
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 94 – Biografia do Pelé
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 95 – Afrodescendentes
FONTE: Próprio autor, 2011.

Com relação à música, alguns alunos apresentaram um vídeo do grupo baiano
Timbalada39 e fizeram uma apresentação de dança.

ILUSTRAÇÃO 96 – Vídeo do Timbalada
FONTE: Próprio autor, 2011.

39

Grupo baiano da cidade de Salvador que toca o ritmo axé music, inspirado no Olodum e o Ilê ayê.
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ILUSTRAÇÃO 97 – Alunos da apresentação
FONTE: Próprio autor, 2011.

Apesar da dificuldade que existe em inserir nas escolas assuntos relacionados às
religiões, especialmente as de matriz africana, um grupo de alunos (as) apresentou a mitologia
dos orixás.

ILUSTRAÇÃO 98 – Apresentação da Mitologia dos Orixás
FONTE: Próprio autor, 2011.

A capoeira é um dos elementos das culturas de matriz africana que atualmente é objeto
de estudos de várias pesquisas nacionais e internacionais nos campos da educação, sociologia,
história, educação física e outros. Durante o período republicano ela foi veemente perseguida,
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sendo associada à vagabundagem e ao vício. Oliveira (2005, p. 121) relata sobre este período
de repressão:

Os capoeiras seriam, então, indivíduos desviantes e desviados da ordem
estabelecida, e que, atuando nas ruas com as suas armas em punho, representavam
um perigo que precisava ser controlado para o “bem da civilização”. A manutenção
da ordem era uma responsabilidade das autoridades políticas e contava com o
trabalho do policiamento [...]

Para expressão da cultura negra sob forma corporal envolta de musicalidade, três
alunos jogaram capoeira, embalados pelo toque de berimbau e pelo ritmo das palmas das
pessoas presentes durante a apresentação.

ILUSTRAÇÃO 99 – Aluno jogando capoeira
FONTE: Próprio autor, 2011.

Outros alunos (as) apresentaram pinturas e colagens de personagens negros de
histórias infantis que foram trabalhados nos últimos meses na escola. Dentre eles: Menina
Bonita do Laço de Fita, Lelê e Kiriku.

ILUSTRAÇÃO 100 – Menina bonita do laço de fita 2
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 101 – O cabelo de Lelê 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 102 – Cabelo de Lelê 2
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 103 – Pintura
FONTE: Próprio autor, 2011.

Houve também a leitura da letra da música do cantor brasileiro Gabriel o Pensador,
intitulada Racismo é burrice.

ILUSTRAÇÃO 104 – Letra de música
FONTE: Próprio autor, 2011.

83

Por fim, cartazes sobre a influência negra e combate ao preconceito confeccionados
pelos alunos (as) foram colados nas paredes de cada sala de aula, como podemos visualizar a
seguir:

ILUSTRAÇÃO 105 – Cartaz 1
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 106 – Cartaz 2
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 107 – Cartaz 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

Foi necessário o envolvimento e a mobilização de toda a escola para a realização dessa
atividade. O mais importante é que os (as) alunos (as) tiveram a oportunidade de construir e
divulgar seus conhecimentos adquiridos através do intercâmbio de informações em cada sala
de aula visitada. Ao mesmo tempo em que ensinavam, eles também aprendiam, trocando,
assim, informações sobre as contribuições africanas e afrodescendentes e promovendo novos
olhares sobre essas populações, além de promoverem meios de combate ao racismo.
5.10 DÉCIMA ATIVIDADE – QUEM COMEU A LÍNGUA DO BOI?
A falta de estrutura física adequada da escola, explanada durante o dissertar da terceira
atividade, provocou mudanças de planos com relação ao seu calendário de atividades. As
crianças tiveram que ser liberadas mais cedo todos os dias durante o mês de fevereiro (2011)
para cederem lugar a uma reforma feita as pressas na estrutura da escola, pois esta corria risco
de desabamento. Alguns dias do mês de março as aulas foram suspensas. As crianças só iriam
voltar à rotina escolar em abril. Por este motivo, encerrei minha pesquisa de campo mais cedo
do que havia planejado e dei início à escrita desta dissertação.
Sabendo da importância social do teatro, sua abrangência em atingir públicos
diferenciados e sua capacidade de transmitir mensagens que serão guardadas por um longo
período na memória do público, optei por encerrar as atividades na escola com uma peça de
teatro que valorizasse a cultura negra.
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Com relação ao teatro nacional, um marco importante para o combate ao racismo foi a
criação do Teatro Experimental Negro (TEN), idealizado e fundado por Abdias Nascimento,
em 1944. Através da valorização de atores e atrizes negros, o objetivo do TEN era introduzir
no teatro a figura do negro (a) em destaque, pois na conjuntura da época, a presença de atores
e atrizes negros com reconhecimento nacional no teatro brasileiro era praticamente
inexistente. As temáticas de suas peças eram voltadas para as condições de vida dos negros
(as) no Brasil e para o resgate das contribuições africanas e afro-brasileiras para a nossa
sociedade. Assim como salienta Mendes sobre o TEN:

[...] procuravasse resgatar no Brasil os valores da cultura negro-africana, degredados
e negados pela violência da cultura branco-européia; propunha-se a valorização do
negro através da educação, da cultura e da arte, promovendo ainda, “a denúncia dos
equívocos e da alienação dos estudos sobre o afrobrasileiro, e fazer com que o negro
tomasse consciência da situação objetiva em que estava inserido”. (MENDES, 1982,
p.199)

Apesar a extinção do TEN, suas contribuições foram importantes para se pensar o
lugar do negro (a) nas artes teatrais. Seu legado mobilizou atores e atrizes de diversas regiões
do Brasil durante as décadas seguintes.
Pensando por esta perspectiva de valorização da cultura negra, procurei um grupo de
teatro cearense que realmente fosse engajado na valorização da cultura negra. Fugindo do
estereótipo cearense “debochado” de misturar teatro com humor, no qual muitas vezes o
racismo contra os negros (as) e o preconceito contra os homossexuais é explicito, me
aproximei através de uma colega do mestrado de um grupo teatral que tem como proposta a
valorização das nossas raízes.
Para compor a décima atividade, planejei a apresentação de uma peça de teatro com
artistas da cultura popular. Coletivo Muquifo é um grupo cearense de teatro formado a partir
dos integrantes do antigo Grupo Escuta. É composto por seis atores de rua que trabalham
juntos há mais de dez anos encenando peças sobre a cultura popular de forma cênica e
poética, regadas a músicas populares, como ciranda, coco, maracatu, bois, reisados, xote e
baião. A principal proposta do grupo é encenar histórias de vida, dando voz aos personagens
desassistidos em nossa sociedade, através da fusão de música e teatro em suas apresentações.
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ILUSTRAÇÃO 108 – Coletivo Muquifo
FONTE: Próprio autor, 2011.

O espetáculo apresentado pelo grupo foi o Bumba Meu Boi, protagonizado por Mateus
e Catirina, personagens arquétipos da cultura popular nordestina. Na peça, os dois negros são
oprimidos pelo patrão na figura do Babau. Segundo Micinete, a líder do grupo, eles falam do
racismo velado de forma lúdica. A peça possui caráter antirracista: “Nossa peça combate o
racismo de diversas formas. Primeiro que os personagens são negros. A Catirina deseja
comer a língua do boi mais querido do patrão. O desejo da Catirina é o desejo do povo. E o
Mateus vence no final”, explica Micinete. A seguir dispomos algumas fotos da apresentação:

ILUSTRAÇÃO 109 – Apresentação de teatro 1
FONTE: Próprio autor, 2011.
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ILUSTRAÇÃO 110 – Apresentação de teatro 2
FONTE: Próprio autor, 2011.

ILUSTRAÇÃO 111 – Apresentação de teatro 3
FONTE: Próprio autor, 2011.

Após o espetáculo, Micinete interagiu com as pessoas levantando questões acerca do
racismo. As crianças receberam de forma positiva as indagações e retribuíram com respostas
contrárias às práticas racistas e discriminatórias. Logo em seguida, foi feito um breve discurso
por parte da coordenadora da escola, com o intuito de ratificar as palavras da atriz.
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9 CONSIDERAÇOES FINAIS

Apesar da Lei Federal nº. 10.639/03 ter sido promulgada há mais de oito anos (em
2003), pouco percebemos sua inserção nas escolas para além da sua “suposta” materialização
no currículo escolar. Embora haja a iniciativa de várias pessoas engajadas com a causa negra,
percebe-se que, de fato, a abordagem de temas relacionados à afrodescendência em ambiente
escolar ainda é colocada de forma superficial em relação a outros assuntos, os quais são
postos em patamares mais elevados na lista de priorizações do que deve ser ensinado nas
instituições escolares.
Com relação ao ensino no Ceará, o primeiro fator que atribuo a isso se refere à
negação de uma identidade negra cearense. Muitos educadores (as) não se reconhecem como
negros (as) e reproduzem o discurso generalizado existente no estado de que aqui não há
negros (as) e que por este motivo não há necessidade da abordagem dessa questão em sala de
aula. Apesar da imposição da lei, muitos relutam à tentativa de se fazer emergir qualquer
assunto que manifeste colocações racistas, a qual nos aponta o segundo fator, que é a omissão
diante das discussões acerca das questões étnico-raciais. Primeiro negam a existência dos
negros (as) no Ceará e depois silenciam as discussões que daí possam emergir com a
introdução de conteúdo que remete a pluralidade na nossa formação. As crianças, por sua vez,
negam seu pertencimento a esse grupo, por desconhecimento de suas origens ou para escapar
de provocações racistas dos colegas.
Os professores (as) da Educação Básica e do Ensino Fundamental não são os únicos a
terem essas atitudes acerca da abordagem sobre a afrodescendência do povo. Vale ressaltar
que esse fato não condiz apenas à responsabilidade da escola, mas sim a toda a sociedade. A
escola não é um aparelho social à parte, ela está inserida na sociedade, muitas vezes
reproduzindo os discursos mais errôneos e comuns existentes nela e outras vezes destruindo
estes mesmos discursos, através de novas formas de se construir uma nova perspectiva
educacional.
Durante a realização deste trabalho na escola, também ouvi queixas sobre a carência
de disciplinas referentes à História e Cultura Africana nos cursos de graduação em História.
Como se percebe, não é apenas o Ensino Infantil e Fundamental que são prejudicados com a
ausência dessas informações, o profissional de História que trabalha na escola, também possui
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dificuldades40, estando incluído no ciclo vicioso que dificulta a inserção de práticas
pedagógicas não racistas.
Com relação às atividades que propus na escola, há de se destacar o papel relevante da
mídia na construção dos nossos heróis. Como explanado na atividade I, as crianças têm como
referência artistas estrangeiros que possuem um pertencimento étnico-racial diferenciado em
relação a elas. Enquanto isso, personalidades negras brasileiras ocupam um lugar de pouco
destaque no cotidiano das crianças. A atuação em alguns setores da mídia voltada para as
demandas escolares com relação à aplicação da lei contribuiria para esse processo. Como
exemplo, apenas encontrei o Projeto a Cor da Cultura.
Na atividade V e VI, as princesas negras foram colocadas em destaque, o que a
princípio causou estranheza nas crianças. Acostumadas a modelos europeus de realeza, tão
veemente expostos nos desenhos animados, nos contos infantis, filmes e mesmo na vida
real41, as crianças tiveram a oportunidade de conhecer outras princesas, negras, que não se
distanciam muito delas no que concerne ao pertencimento étnico-racial.
No que se diz respeito à Escola Cantinho do Mar, percebi uma abertura para a entrada
de profissionais e estudantes que queiram realizar algum trabalho referente à História e
Cultura Africana e Afro-brasileira. Tal postura de aceitar estudantes de pós-graduação para
contribuírem, acentuou-se devido a minha constante presença naquele local. Ao contrário de
muitas instituições que fecham as portas devido à falta de compromisso de alguns (as)
estudantes que colhem informações sobre a instituição e depois saem de forma repentina, sem
dar qualquer retorno às pessoas que lhes disponibilizaram atenção e cederam aquele espaço
para a pesquisa, a minha saída da escola provocou a inquietação da coordenadora, que
demonstrou interesse em outros (as) estudantes que desejem continuar meu trabalho, e
garantiu que a escola estaria aberta a outros pesquisadores.
Os professores (as) demonstraram interesse em compartilhar comigo as suas
experiências em sala de aula a partir da introdução de temáticas africanas e afro-brasileiras.
Toda a equipe de professores (as) e, em especial, a coordenação se engajaram para a execução
das atividades propostas. Ademais, eles trilharam seus próprios caminhos e foram trazendo
materiais para serem compartilhados entre as crianças e entre eles próprios, em razão de
alavancar esforços para que a lei fosse, de fato, aplicada naquela escola.
40

A graduação em História fora tomada apenas como exemplo devido a queixas que presenciei durante a
realização deste trabalho, esta ausência se estende a outros cursos de graduação que deveriam ser incumbidos de
lidar com esta questão nas escolas.
41
Dentre as monarquias europeias, a britânica está constantemente sendo alvo de notícias ao redor do mundo.
Nesse mês de abril de 2011, por exemplo, todos os meios de comunicação se voltam para noticiar o casamento
do príncipe Willian e Catherine Middleton que ocorrerá no dia 29.
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A mobilização por parte da equipe da escola trouxe alguns frutos positivos para a
instituição. Além dos supracitados, outro elemento de bastante relevância foi a inclusão da
temática africana e afro-brasileira na reunião de Planejamento Escolar. Com isso, a cada
encontro, serão discutidos os caminhos para a continuação deste trabalho.
Apesar de considerar positiva a execução do meu trabalho e a atuação de todos os
membros da Escola Cantinho do Mar frente à construção de práticas antirracistas, sei que este
é apenas o começo. A promulgação da lei é ainda o início dessa jornada, sendo importante
que aqueles envolvidos no processo educacional trabalhem com urgência e interesse para
impulsionar a sua real efetivação no ambiente escolar, pois estamos longe de exaurir todas as
indagações que nos levam a embarcar nessa caminhada em busca de uma escola livre de
preconceitos e discriminações com relação às populações afrodescendentes.
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ANEXOS
Anexo A – O casamento da princesa
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Anexo B – Minha princesa africana
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