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RESUMO

Esta dissertação tem por objetivo investigar duas escolas públicas de Porto Velho,
identificando como a História e Cultura afro-brasileiras e africanas são ministradas
e recebidas pelos professores e alunos. Ouviremos, portanto, alunos, supervisores,
diretores e professores das áreas de história, artes e literatura sobre o ensino de
história e cultura afro-brasileiras conforme a Lei:10.639/03, a LDBN (Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional). Essa lei institui obrigatoriamente o
ensino da história e cultura afro-brasileiras e africana no currículo escolar do
ensino fundamental e médio. Este é um trabalho de campo em escolas públicas e
optamos por utilizar os seguintes métodos: Grupos Focais, baseados na História
Oral Temática defendida por Meihy (1996), Thompson (1992) e Simson (1997). As
entrevistas, análises documentais e questionários abertos, as fontes bibliográficas,
documentais, audiovisuais e orais fornecem dados para nosso trabalho. Nosso
suporte teórico está em autores que discutem resistência à opressão, racismo e
discriminação, hibridização de culturas, como Frantz Fanon (1968), Stuart Hall
(2002), Petronilha (2004), Munanga (2005), Sodré (1988), Hampâté Bá (1975).
Esses teóricos abordam questões relevantes para nossa discussão e propõem
diálogos com os estudos culturais. Pretendemos por meio desta pesquisa promover
meios de reconstruir a contribuição dos negros nos aspectos históricos e culturais
para a sociedade brasileira. Argumentamos que, assim, poderemos enriquecer a
percepção de nós mesmos, bem como da diversidade cultural afro-brasileira em
Porto Velho. Os resultados da pesquisa revelam que há muito a ser feito nas
escolas no sentido de refletir criticamente sobre o patrimônio histórico e cultural
dos africanos e afro-brasileiros. A compreensão do patrimônio afro-amazônico em
suas dimensões de história e cultura precisa ser inserida em nossas salas de aula.
Nossas escolas precisam valorizar o contexto cultural afro-brasileiro e prover os
alunos com a conscientização e luta contra o racismo, a intolerância religiosa e a
discriminação, que ainda existem no meio escolar.

Palavras-Chave: Lei 10.639/03, pluralidade cultural, colonialismo, diversidade,
questões raciais.



ABSTRACT

In this work we aim at investigating two public schools in Porto Velho identifying how
African and Afro-Brazilian history and culture are offered and received by teachers and
students respectively. We listen to students, to Supervisors, to the school principals
and to teachers working in the fields of history, arts and literature. We analyze their
response on teaching history and Afro-Brazilian culture according to Law: 10.639/03
and to LDBN (National Guidelines and Bases for Education). This law establishes
mandatory teaching of history and African-Brazilian culture in the curriculum of
elementary and secondary education. Our work is a field research carried out in two
public schools in Porto Velho. We chose to use the following methods: focus groups,
based on Oral History worked by authors such as Meihy (1996) Thompson (1992) and
Simson (1997). The interviews, document analysis and open questionnaires,
bibliographical, documentary, audiovisual and oral sources offer the data we work on.
Our theoretical support is based on authors who discuss resistance to oppression,
cultural diversity and discriminiation such as Frantz Fanon (1968), Stuart Hall (2002),
Petronilla (2004), Munanga (2005), Sodre (1988), Hampâté Bá (1975). The results
suggest that studies and discussions on this subject help promote ways of
reconstructing the contribution of African culture to the Brazilian society. We argue that
we can enrich our perception of ourselves and the African-Brazilian cultural diversity in
Porto Velho. Therefore the survey results reveal that there is much to be done in
schools to reflect critically on mass culture and religious manifestations of African-
descendents. Understanding the Amazonian patrimony in their religious history and
culture dimensions need to be placed in our classrooms. Our schools need to enhance
the African-Brazilian cultural context and provide students with an awareness of
racism, religious intolerance and discrimination that still exists in school environment.

Keywords: Law 10.639/03, cultural plurality, colonialism, racial issues, diversity.
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INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo ampliar os estudos sobre a história e a

cultura afro-brasileiras, com base na Lei 10.639/03, que alterou os artigos 26-A e 79-B

da LDBEN – Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional) e cujo

texto institui obrigatoriamente o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana no

currículo escolar do ensino fundamental e médio. Este trabalho visa reconstruir a

contribuição dos negros afro-amazônicos, no que diz respeito aos aspectos históricos

e culturais na construção e formação da sociedade brasileira; enriquecendo, assim,

nossa formação histórica no sentido de ajudá-los a conhecer mais amplamente parte

de nosso patrimônio histórico e cultural e os seus desdobramentos na Amazônia.

O interesse em desenvolver esta pesquisa surgiu durante todos os momentos

em que estive com os alunos em sala de aula e com os amigos professores

conversando sobre a história e a cultura afro-brasileira; discutindo sobre o que eles

gostariam de saber a respeito do tema, o que já sabiam e suas dúvidas, esclarecendo,

desmitificando e quebrando estereótipos e tabus a respeito da história e cultura afro-

brasileira e africana. É também fruto de um trabalho de pesquisa que realizei no ano

de 2006 em 02 casas de culto de matrizes africanas em Porto Velho, empreendido no

curso de Pós Graduação Lato Sensu em História Regional de Rondônia. Concluí esse

curso com um artigo científico intitulado Tempos de Festas na Umbanda e no

Candomblé em Porto Velho, disponível na Revista Labirinto – UNIR-PVH.

Esse fato fez com que eu me preocupasse em ampliar os conhecimentos e

compreensões, para fazer algo no sentido de levar os alunos a refletir sobre a história

e a cultura afro-brasileira e africana, sobretudo no combate ao racismo e à intolerância

religiosa na escola e na sociedade. Esses fatores me impulsionaram a buscar e a

conhecer mais sobre a história e a cultura afro-brasileiras e africana, nascendo assim

a curiosidade pela pesquisa, no campo das culturalidades e pluralidades culturais.

Durante 18 anos de efetivo trabalho como professor de história em Porto Velho,

observei, ao ministrar aulas de história no tocante à história cultura afro-brasileira e

africana – mais precisamente as religiões de matrizes africana, suas crenças, festas,

mitos e ritos amazônicos – certa resistência dos alunos, bem como de alguns

professores. Quando comecei a me aprofundar nas pesquisas sobre a temática,

muitos rejeitaram; o preconceito foi evidente. E, com isso, observei mudanças
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consideráveis no comportamento dos alunos e também por parte de alguns

professores nos momentos de intervalos e reuniões. Em sua maioria apresentaram

certa intolerância e indiferença, outros demonstraram desconhecimento pelo assunto.

A minoria é que dá atenção e mostra curiosidade e interesse pela temática.

As questões que me trouxeram à realização desta pesquisa estão

relacionadas a uma série de fatores que emergiram ao longo da minha trajetória

profissional na educação, seja como aluno, seja como professor e, sobretudo, na

atuação no movimento negro e nos contatos com as pesquisas nas comunidades de

religiões de matrizes africanas. Devo citar também as intensas e complexas

discussões e relatos dos participantes do (GEPIAA) Grupo de Estudos e Pesquisas

Interdisciplinares Afro-Amazônicos da UNIR, envolvidos no trabalho desenvolvido

sobre o Patrimônio histórico e cultural, a discriminação racial, a intolerância religiosa e

o racismo; passando, além disso, pela minha trajetória acadêmica e profissional como

professor na rede Estadual e Municipal de ensino em Porto Velho. Dessa forma as

questões relacionadas à condição dos negros na sociedade e sua presença na escola

sempre receberam minha atenção.

Ao longo da minha prática docente presenciei muitos conflitos no interior das

escolas e na sala de aula relacionados as questões étnico - racial e ao preconceito.

Diante dessas situações sempre procurei desenvolver trabalhos e ações que

promovessem a reflexão e a mudança de postura entre os alunos e entre os

professores. Apesar da minha intervenção, percebia a dificuldade da escola e de

outros colegas professores em lidar com a questão étnico-racial, que é

substancialmente relevante em se tratando da diversidade e pluralidade cultural.

Não posso deixar de considerar que apesar do silenciamento sobre a história

e cultura afro-brasileira e africana, existente nas escolas investigadas há um aumento

do interesse por parte dos supervisores em apoiar o trabalho sobre a temática, mesmo

porque esta é uma situação cada vez mais presente no interior das salas de aula.

Essas questões ficaram bem evidenciadas durante a oficina sobre cultura afro-

brasileira que contou com a participação de alunos e professores na Escola Estadual

de Ensino Integral Anísio Teixeira, quando desenvolvi o projeto de pesquisa sobre a

história e cultura afro-brasileira e africana realizado durante os anos de 2013 a 2015.

Nesse sentido, a presente dissertação visa ampliar os estudos e debates nas

Escolas públicas sobre a história e cultura afro-brasileira, com base na Lei Federal
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10.639/03, de acordo com a L.D.B.E.N. Sua relevância está em trabalhar com os

nossos educandos e com o corpo docente o contexto cultural de história e cultura

afrodescendentes na região amazônica, levamos outras percepções e concepções

distintas da lógica do racismo e da invisibilidade social aos alunos e professores no

combate ao racismo, intolerância religiosa e discriminação existentes no ambiente

escolar.

A discussão em sala de aula e também na sala dos professores sempre foi

muito polêmica e conflituosa quando se trata das questões afro-brasileiras. Observa-

se que quando tocamos no tema das crenças, sobretudo das religiões de matrizes

africanas, causa-se certo incômodo. Esse fato foi observado in loco na sala de aula

durante muitos anos. Por isso, faz-se necessário trabalhar em sala de aula com os

alunos desde o ensino fundamental, juntamente com os professores das áreas de

história, literatura e arte, conforme a Lei 10.639/03, a temática, história e a cultura afro-

brasileira, sobretudo as manifestações culturais religiosas na Amazônia, pois é nessa

região que os alunos e professores vivem e convivem.

O trabalho cumpriu algumas etapas e foi pautado nos métodos adotados. A

primeira etapa foi desenvolvida na busca de informações sobre a Lei 10.639/03 nas

escolas e sua aplicabilidade e importância através das entrevistas semiestruturais,

utilizando-se da história oral, com os alunos e os professores de duas escolas da

Rede Estadual de Ensino. Na segunda, foi realizada uma análise documental junto ao

corpo técnico, supervisores e gestores escolares dentro do estabelecimento de ensino

público em Porto Velho. A terceira etapa, por sua vez, consistiu na aplicação de

questionários semiestruturados com perguntas fechadas sobre a temática: Reflexão

crítica sobre a história e a cultura afro-brasileira, aos alunos, professores e corpo

técnico do estabelecimento de ensino público de Porto Velho. Na quarta etapa, foram

realizadas rodas de conversas nos grupos focais com os alunos em sala de aula. Na

quinta e última etapa, foram realizadas diversas atividades, utilizamos as mídias e

vídeos como instrumentos para aguçar a memória dos alunos e dos professores sobre

as questões da cultura afro-brasileira, com o objetivo de provocar discussões

interdisciplinares na escola.

Esta dissertação tem como objetivo fundamental apresentar dados de uma

pesquisa de campo realizada em duas escolas públicas de Porto Velho, sobre a

história e cultura afro-brasileira, ampliando, assim, os estudos sobre a Lei 10.639/03. A
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pesquisa foi realizada na Escola Estadual de Ensino Médio Anísio Teixeira (zona

Norte – Centro), situada na Rua Irmã Capeli, nº 66, e na Escola Estadual de Ensino

Fundamental e Médio São Luiz (zona Leste – periferia), situada na Rua Mario

Andreazza, nº 8.186 - JK II, tendo como foco principal a opinião dos alunos,

supervisores, diretores e professores das áreas de história, artes e literatura sobre o

ensino de história e cultura afro-brasileira e africana. A escolha das localizações das

escolas se deu com o objetivo de realizarmos um estudo comparativo, sociocultural

das informações colhidas na pesquisa de campo, nas duas zonas, Norte e Leste de

Porto Velho. A escolha das séries e faixas etárias se deu pensando na maturidade dos

educandos, fator essencial para o bom desempenho dos trabalhos nos depoimentos e

na produção de dados.

Além dos elementos citados, a intensa busca pelas origens do patrimônio

histórico afrodescendente e os desdobramentos sociais mais amplos que aqui estão

sendo apresentados, pude entrar em contato com a temática em questão quando

realizei, em pesquisa de pós-graduação em história Regional de Rondônia entre os

anos de 2006 a 2008, um estudo sobre as diferenças existentes entre os rituais e o

simbolismo das festas das religiões de matrizes africanas na Umbanda e no

Candomblé, em Porto Velho. Vale ressaltar que foi através desses fatos e da

experiência pessoal com a pesquisa in loco com os cultos afro-brasileiros, no Latu

Sensu, que nasceu o interesse, pela pesquisa no campo da etnicidade e

culturalidades afro-brasileiras. O estudo foi realizado em duas casas de santo: Ilê axé

Odé fumilayo, de origem ketu, na linhagem do Candomblé, situada na Avenida

Campos Sales, n° 6.167, bairro Conceição em Porto Velho, tendo à frente o

Babalorixá Marcone de Oxossi e o Barracão de Santa Bárbara, situado na Vila Tupi, nº

386, em Porto Velho, de origem mina-nagô, na linhagem da Umbanda, sincretizando o

catolicismo popular com a pajelança indígena, tendo à frente o pai-de-santo do terreiro

Manoel Roberto Neto da Silva.

Essa experiência no campo religioso afrodescendente me fez perceber e me

preocupar com o aprofundamento da Lei 10.639/03 e sua aplicabilidade e implicação

nas escolas públicas de Porto Velho. Uma questão ainda não explorada no município

de Porto Velho e que é digna de uma pesquisa mais fundamentada. É evidente que

aqueles aspectos sociais e culturais que estão para além do padrão que sustenta o

discurso hegemônico, sempre vai causar polêmicas, incômodo e estranhamento,
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sabemos ser uma tarefa árdua tentar acabar com preconceitos raciais e a

discriminação, principalmente no universo escolar, onde convivemos com uma

diversidade cultural e religiosa muito grande e pluriétnica.

A história e a cultura afro-brasileiras sempre me fascinaram e me chamaram

atenção. Isso se evidencia, por exemplo, quando ao ministrar aulas de história sobre

cultura afro-brasileira e africana os alunos fazem perguntas do tipo: professor qual a

diferença entre Umbanda e Candomblé? O que é macumba? O candomblé é uma

religião? Essa religião é do diabo? De onde veio essa religião? Porque na África tem

tanta miséria? Porque os negros foram escravizados? Essas, entre outras perguntas e

curiosidades surgidas nos alunos durante as minhas aulas, geraram inquietação e o

interesse pela pesquisa.

O desenvolvimento do texto encontra-se organizado em quatro seções além

desta apresentação. Na primeira seção, intitulada Cultura e invisibilidade social,

faremos uma explanação de maneira concisa sobre alguns conceitos básicos que

fazem parte do diálogo com os referenciais teóricos ao longo dessa dissertação. Serão

apresentados os principais teóricos que embasam este trabalho e contribuições

relacionadas ao desenvolvimento dos conceitos de cultura, raça, racismo, relações

étnico-raciais, patrimônio histórico e cultural, memória, estereótipos e estigma, que

servem de embasamento conceitual à nossa pesquisa, visando esclarecer e situar

melhor o leitor, em diálogo com o texto.

Na segunda seção, faremos uma discussão histórica intitulada Historicidade e

o colonialismo. Segundo Teixeira & Fonseca (2002), na Amazônia do século XVIII, os

negros vieram para trabalhar sob o estatuto de escravizados. Além disso, Kambegele

Munanga (2005) expõe a reflexão de que a história da população negra, quando é

contada no livro didático, é apresentada apenas do ponto de vista do “Outro” e

seguindo uma ótica eurocêntrica. Alicerçado em autores como Frantz Fanon (1968) e

Stuart Hall (2002), podemos perceber esse viés explorador da colonização no Brasil e

da Região Amazônica, inicialmente com os povos indígenas, logo depois com os

negros africanos. Abordaremos também o texto de Marcos Aurélio Luz, Agadá (2008),

que também faz uma análise sobre a crueldade do colonialismo.

Na terceira seção, discorreremos sobre a Lei 10.639/03, e o que diz a LDBN,

apresentando também a metodologia adotada para a coleta de dados, o percurso para
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realização da pesquisa nas duas escolas investigadas na rede estadual de Porto

Velho, bem como a caracterização das escolas e a identificação dos sujeitos

investigados. O que está sendo feito nas escolas e especialmente nos órgãos públicos

como a SEDUC, que trabalham com formação de professores de história, artes e

literatura para a efetiva implementação da Lei 10.639/03? Em que medida e com quais

meios as escolas públicas vêm fazendo para pôr em prática a referida lei?

Nesse sentido, parte-se do pressuposto de que a Lei 10.639/03 é importante

instrumento para o resgate da história e cultura afro-brasileira e africana e, sobretudo,

essencial para a construção de uma sociedade sem racismos, sem discriminações e

sem preconceitos. Norteou-me nesta pesquisa a preocupação de analisar se as

práticas pedagógicas e curriculares desenvolvidas à luz da Lei 10.639/2003 pelas

duas escolas pesquisadas têm contribuído para a inovação do currículo e levado a

pensar nas diferenças, promovendo a educação das relações raciais e práticas

antirracistas na escola e na sociedade.

Na quarta seção, abordaremos os resultados de dados coletados na pesquisa

de campo realizada nas duas escolas públicas. Apresento os elementos

metodológicos, os principais teóricos e a bibliografia utilizados, que serviram de guia

para a elaboração das demais seções propostas. Trabalhamos com os grupos focais,

colhendo informações através da oralidade dos depoentes, nas duas escolas públicas

a partir do campo teórico/metodológico da História Oral no campo da memória social,

utilizando as teorias de Meihy (1996), Thompson (1992), Simson (1997) e Halbwachs

(1996), quatro grandes teóricos da História Oral e de grande referência para os

estudos culturais acerca da memória, cultura e história social. Além dessa abordagem

apresento reflexões sobre a questão da educação, diversidade e relações étnico-

raciais. Além disso, apresento as análises dos resultados colhidos nas duas escolas

investigadas, o que poderemos propor para melhoria do ensino e de se trabalhar a

temática na questão da Lei 10.639/03, nas escolas públicas? Com a riqueza e

contribuição dos pensadores autores de obras que ressaltam essas questões da

pluralidade cultural e o racismo na escola, dialogando com Kambegele Munanga

(2005), Petronilha Beatriz Gonçalves e Silva (2004) e Nilma Lino Gomes (2008).

É, sobretudo, através das falas dos depoentes, professores, alunos, e

supervisores, que conseguimos identificar algumas ações metodológicas que

precisam ser realizadas para mudarmos esse quadro de esquecimento da cultura afro-
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brasileira em nossas escolas públicas.

Finalizo considerando como o ensino da história e da cultura afro-brasileira e

da educação das relações étnico-raciais vem se materializando, ainda que de forma

incipiente, dentro do sistema de ensino público, num contexto marcado pelo descaso

político – pedagógico e pela invisibilidade social.
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SEÇÃO I - CULTURA E INVISIBILIDADE SOCIAL

1.1 Cultura na perspectiva de Raymond Williams

É importante esclarecer alguns conceitos básicos citados ao longo deste

trabalho de pesquisa, para melhor entendimento da discussão proposta por essa

dissertação. Os Estudos Culturais, como campo multidisciplinar de estudos,

privilegiam a discussão, inserção e ampliação do conceito de cultura. Para Williams

(1969, p. 58), “cultura é todo sistema de vida, no seu aspecto material, intelectual e

espiritual”. Entretanto, destacamos que o conceito de cultura vai acompanhar o seu

período, fase histórica, desenvolvimento técnico, científico e cultural de cada época,

povo e mentalidade. Se, em termos políticos, é bastante compreensível a utilização

dos conceitos de cultura negra e/ou afro-brasileira, deve-se levar em conta seus

problemas em termos interpretativos ou descritivos.

O que realmente é negro na cultura brasileira, ou, como formulou Stuart Hall,

“que ‘negro’ é esse na cultura negra”? (HALL, 2003, p. 335). Os negros não poderiam

partilhar da dita cultura europeia ou branca? E os reconhecidos brancos não poderiam

se identificar com práticas culturais costumeiramente atribuídas aos descendentes de

africanos no Brasil?

A ideia do nascimento de uma cultura afro-americana tem sido pensada na

sua dimensão política, conceitual e histórica. Se há uma série de práticas culturais no

Brasil, ou nas Américas, que podem ser “localizadas” na África, é importante discutir

os significados dessas continuidades. Mas não só das continuidades, já que não é

possível pensar a permanência de uma cultura apenas africana (e/ou negra) nas

Américas. Ou seja, inversamente, também é importante pensar as descontinuidades,

ou o que os descendentes de africanos fazem (ou fizeram) no Brasil que não se

encontra na África. Como pensar as heranças africanas nas Américas? Até que ponto

os africanos não criaram uma nova cultura, nesse sentido mais (ou tanto mais)

americana que africana? (ABREU, 2005, p.423). Esses são os desafios colocados aos

historiadores e educadores que pretendem aplicar na prática as diretrizes curriculares

nacionais. Visto desse ângulo, não vejo como tratar igualmente, em se tratando de

políticas públicas numa cultura e sociedade racista, os negros pobres e os brancos

pobres, quando uns são duplamente discriminados e outros discriminados apenas
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uma vez.

O Professor Manoel, de História, gestor da Escola  Estadual Anísio Teixeira,

colaborou com a pergunta sobre a importância dos estudos afro-brasileiros e africanos

nas escolas públicas, relatando o seguinte:

– “A importância dessa evidência, dessa construção dessa promulgação dessa lei é

justamente evidenciar a construção da identidade nacional, resgatar uma parte da

história do Brasil que ela foi desmerecida, ela foi simplesmente ignorada pelas elites

brasileiras as elites brancas, monopolistas Católica. Ela foi ignorada foi simplesmente

jogada fora, Então hoje com essa Lei, buscar justamente esse resgate da história, não

só do negro da negritude do afro-brasileiro, mais do próprio ser humano, o resgate da

própria identidade do negro enquanto pessoa, enquanto ser humano, a construção

que lhes foi tirado foi arrancado da África de sua terra natal justamente para trabalhar

como escravo aqui no nosso país. E a história então é isso, visa resgatar a história dos

de baixo como bem retrata Williams, Hoggart, Thompson e Stuart Hall, a

desumanidade que sofreram essas pessoas dessas comunidades que simplesmente

foram usurpados, a própria história deles foi ignorado por tantos a partir do século XVI,

no início da colonização quando ouve a intenção de escravizar o negro, Então com

essa promulgação da Lei 10.639/03, sancionada pelo ex-presidente da republica Luiz

Inácio Lula da silva. Isso foi muito importante porque vem reconstruir a história e

cultura afro-brasileira bastante esquecida e silenciada em nossa sociedade

principalmente na Escola”.

Como podemos notar na fala do professor e gestor Manoel, trata-se de um

desafio um tanto ousado, em tempos de discórdias políticas, religiosas, exclusão e

intolerâncias por toda parte. Nesse sentido, os Estudos Culturais vêm enfatizar a

cultura de minoria, que é o estudo que tem como vertente pesquisar, questionar,

problematizar, transformar e ativar uma minoria excluída, ou seja, incluímos nesse

contexto os grupos étnicos silenciados ao longo do processo histórico do ocidente:

negros, indígenas e demais grupos minoritários.

A fala do professor Manoel também remete à invisibilidade social, citada por

Olga Von Simson (2007), bem como ao silenciamento das memórias subterrâneas

marginalizadas em nossa sociedade, ao estigma que o negro carrega de ser
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indolente, preguiçoso e violento. Entre outros estereótipos criados pelo branco com

relação à cultura negra, invisível em nossa sociedade hegemônica ideologizadas pela

força do poder político econômico e das sociedades capitalistas excludentes. Dessa

forma, questionamos: em que sentido a escola está reproduzindo ou desconstruindo o

discurso dominante e aspectos que produzem o estigma, a indiferença, o preconceito

e a invisibilidade social?

A importância do trabalho de Williams operou mudanças radicais na

criticada cultura no final dos anos 1950, a partir da Grã-Bretanha, e mundializadas

nas décadas seguintes. De acordo com Elisa Cevasco (2001), essa intervenção,

aponta a autora, mudou a natureza mesma do debate sobre cultura, através de um

plano de trabalho ordenado por Williams, que ela reconhece já em ensaio de 1958,

Culture is Ordinary, em três momentos: de reformulação teórica, de confronto com

a tradição conceitual vigente e de constituição de um novo campo. O fato é que

Raymond Williams opôs-se a ideias elitistas sobre a cultura: desde a versão “casa

de chá”, como ele denominava a visão aristocratizante da cultura como forma de

comportamento de “pessoas distintas”; até a tradição Le avisianista, que consolidou

close reading, forma de análise literária que se encerra nos próprios elementos

constituintes das obras, desprezando quaisquer aproximações de ordem

sociológica ou histórica, já que Leavis (figura central da crítica inglesa dos anos

1930 a 1950) defendia um conceito de cultura (ou, melhor dito, de “alta cultura”)

sem vínculos com sistemas econômicos, técnicos ou sociais. (WILLIAMS, 2011,

p.57).

Para Williams, ao contrário, a cultura é experiência ordinária, que designa

os significados comuns a uma sociedade humana, seus modos de vida usuais e,

também, a sua produção artística e intelectual. Trata-se, no modo de leitura de

Maria Elisa, da emergência de um discurso que se constitui em reformulação

teórica de conceitos restritos de cultura, reapropriando-os para um uso mais

democrático. Tentando reformular o conceito de cultura sem, no entanto,

abandonar os princípios de Marx que as orientavam, as publicações da New Left

passaram a traduzir vários pensadores marxistas europeus como, por exemplo,

Gramsci, Lukács, Brecht, Walter Benjamin, Adorno, Marcuse, Althusser, entre

outros. O objetivo central era analisar o pensamento teórico marxista, tentando

rever a questão do reducionismo econômico, de forma a incluir neste pensamento
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a preocupação com a questão da cultura. Ao analisar a posição de Raymond

Williams dentro da nova esquerda britânica, Maria Elisa Cevasco (2001) pondera:

É nesse quadro que se estrutura a “posição” de Raymond Williams. Mais
perto por idade e afinidade da primeira geração da New Left – E.
PThompson, John Saville e Ralph Miliband – compartilhava com a
segunda geração das preocupações com a cultura popular, com a análise
dos efeitos da nova sociedade das mídias e das maneiras de se combater
as formas de dominação cultural. Ele foi um importante elemento de
ligação entre os dois grupos e sua crítica iluminadora dos impasses
político-culturais do capitalismo representa um componente fundamental
da contribuição britânica à esquerda contemporânea (CEVASCO, 2001, p.
25)

Historicamente o primeiro projeto de intervenção cultural de Raymond

Williams foi a revista Politics and Letters fundada por Williams e dois colegas de

Cambridge, em 1947, que acabou em 1948, com apenas quatro edições. Pela ótica

de Maria Elisa Cevasco, o fim da revista Politic and Letters marcou um momento de

crise na vida de Williams. Em consequência, Raymond Williams afasta-se da ação

coletiva e se dedica ao ensino de adultos e à pesquisa que resultou em Cultura e

Sociedade (1978) um avanço, que parecia irreversível, do industrialismo, de pensar

em que medida a cultura poderia se constituir no último reduto contra o

“desenvolvimento da sociedade na direção de uma civilização industrial”

(WILLIAMS, 2011, p. 60). Em outras palavras, impunha-se aos homens daquela

época pensar a cultura em sua relação com uma sociedade cujo desenvolvimento

parecia apontar inelutavelmente para o industrialismo – que, de fato, caminhava a

passos largos naquele momento. Por isso, a tradição que se formou nesse

momento não consistia apenas em uma tradição do pensamento social, mas,

sobretudo, em uma “tradição de escritos sobre cultura e sociedade”.(Cevasco,

2001:129).

Segundo a análise que Williams faz desta tradição, o termo cultura entrou

na língua inglesa a partir do latim colere, habitar, de onde derivou para colono e

colônia. Também significava adorar, donde o sentido de culto religioso, e cultivar no

sentido de cuidar da terra e dos animais. Segundo a análise que Williams faz desta

tradição, o termo cultura entrou na língua inglesa a partir do latim colere, habitar, de

onde derivou para colono e colônia. Também significava adorar, donde o sentido

de culto religioso, e cultivar no sentido de cuidar da terra e dos animais. Esse

sentido prevaleceu até o século XVI. A partir de então a palavra cultura começou a
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ser usada como o cultivo do espírito, das faculdades mentais, mas ainda designava

uma atividade, cultivar algo. No século XVIII, ao lado da palavra civilização, cultura

começou a designar um processo geral de progresso intelectual e espiritual, tanto

individual como social, mas arraigado ao desenvolvimento humano da civilização

europeia. Esse sentido prevaleceu até o século XVI. A partir de então a palavra

cultura começou a ser usada como o cultivo do espírito, das faculdades mentais,

mas ainda designava uma atividade, cultivar algo.

Para tanto, Williams (2011) assume como ponto de partida de seu

argumento o fato de a própria noção de cultura nascer na Inglaterra no bojo de um

processo histórico e social real: a Revolução Industrial no século XIX. Partindo da

constatação desse fato, Williams formula aquela que é a hipótese que orienta toda

a análise de sua obra: a noção moderna de cultura nasce com a Revolução

Industrial, porque ela é uma reação geral à mudança geral engendrada por aquele

processo, no sentido de que as reflexões sobre a ideia de cultura sempre estiveram

comprometidas com uma “avaliação qualitativa total”. Por conseguinte, a história da

ideia de cultura (e dos seus usos) constituiria um momento chave na explicação da

experiência histórica inglesa inaugurada no final do século XVIII e do pensamento

social que a acompanhou. Como assinala Williams,

A história da ideia de cultura é um registro de nossas reações, em
pensamento e em sentimento, às mudanças nas condições de nossa vida
em comum. Nosso significado de cultura é uma reação aos eventos que
nossos significados de indústria e democracia definem com extrema
clareza. Mas as condições foram criadas e depois modificadas pelos
homens. O registro dos eventos encontra-se em alguma outra parte, em
nossa história geral. A história da ideia de cultura é um registro de nossos
significados e nossas definições, mas essas, por sua vez, só podem ser
compreendidas no contexto de nossas ações (WILLIAMS, 2011, p. 321).

Assim, não é de admirar que Williams, Hoggart e Thompson tenham se

interessado pela cultura dos de baixo, dos trabalhadores, dos operários dos

excluídos, buscando formas de resistência à cultura capitalista nos significados,

valores e reconhecimentos produzidos pelos que o sistema deixa de fora e explora.

De um lado, a experiência histórico-social de longa duração inaugurada pela

Revolução Industrial e o avanço do capitalismo até o presente; de outro, a tradição

do pensamento social inglês formada pelos escritos de “homens e mulheres
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específicos” que, com vistas a dar sentido à sua experiência, procuraram responder

às transformações sociais mais gerais que tiveram lugar nesse contexto histórico

extraordinário. Ao final desse duplo empreendimento, Williams pretende oferecer

uma visada mais bem acabada da “mudança geral nas nossas maneiras

características de pensar sobre a nossa vida em comum”. (WILLIAMS, 2011, p.15).

1.2 Relações étnicos raciais

De acordo com Petronilha Gonçalves e Silva (2007), a educação das relações

étnico-raciais tem por alvo a formação de cidadãos, mulheres e homens empenhados

em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, políticos,

econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes pertencimentos

étnico-raciais e sociais. Em outras palavras, persegue o objetivo precípuo de

desencadear aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no espaço

público. Isto é, em que se formem homens e mulheres comprometidos com e na

discussão de questões de interesse geral, sendo capazes de reconhecer e valorizar

visões de mundo, experiências históricas, contribuições dos diferentes povos que têm

formado a nação, bem como de negociar prioridades, coordenando diferentes

interesses, propósitos, desejos, além de propor políticas que contemplem

efetivamente a todos (GONÇALVES; SILVA, 2007, p. 309).

Nessa direção, entendemos a educação como um processo amplo e complexo

de construção que fazem parte do acontecer humano. Porém, não é contraditório que

tantos educadores concordem com essa afirmação e, ao mesmo tempo, neguem o

papel da escola no trato com a diversidade étnico-racial? Como podemos pensar a

escola brasileira, principalmente a pública, descolada das relações raciais que fazem

parte da construção histórica, cultural e social deste país? E como podemos pensar as

relações étnico-raciais fora do conjunto das relações sociais? Como fica Porto Velho e

a Amazônia?

Refletir sobre os valores que estão por detrás de práticas educacionais nos

leva a pensar que não basta apenas lermos o documento de “Pluralidade Cultural”, ou

analisarmos o material didático, ou discutirmos sobre as questões curriculares

presentes na escola se não tocarmos de maneira significativa no campo dos valores,

das representações sobre o negro, que professores e alunos negros, mestiços e
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brancos possuem. Esses valores nunca estão sozinhos. Eles, na maioria das vezes,

são acompanhados de práticas e estereótipos que precisam ser revistos para

construirmos princípios éticos e realizarmos um trabalho sério e competente com a

diversidade étnico-racial na escola.

Nesse sentido, é preciso abrir esse debate e tocar nessa questão tão

esquecida nas escolas. Caso contrário, continuaremos acreditando que a

implementação de práticas antirracistas no interior da escola só dependerá do maior

acesso à informação ou do processo ideológico de politização das consciências dos

docentes. Reafirmo que é preciso construir novas práticas. Julgo ser necessário que

os educadores se coloquem na fronteira desse debate e que a cobrança de novas

posturas diante da questão racial passe a ser uma realidade, não só dos movimentos

negros, mas também dos educadores, dos sindicatos e dos centros de formação de

professores (GOMES, 2005, p. 146-147).

1.3 Os Estereótipos e Estigmas

Como já vimos, outra dimensão que deve ser resgatada deste conceito de

estereótipos é o fato de ele ser também um elemento diferenciador, portanto, criador

de identidade por oposição (OLIVEIRA, 2002). Ao estereotipar alguém, o indivíduo

pode estar marcando sua diferença em relação ao outro e esta diferença pode ser de

classe social, de cor/raça, de orientação sexual, entre outras. Estereotipar é um

recurso classificatório que tem como objetivo simplificar a relação imagem/conceito.

Na sociologia, o uso mais comum do termo designa convicções preconcebidas acerca

de classes de indivíduos, grupos ou objetos resultantes não de uma estimativa

espontânea, mas de hábitos de julgamento e expectativas tornados rotina. Quando o

estereótipo se torna algo social, ele é exteriorizado para pessoas e grupos, e traz

apenas um traço genérico que deve representar um grupo, podendo ser negativo ou

positivo. Desta forma, os estereótipos podem ser vistos também como componentes

cognitivos de uma atitude: o preconceito. Os estereótipos formam a base do

preconceito em relação a um indivíduo ou a um grupo (TAYLOR, 1994).

No que se refere à questão dos estereótipos discutidos durante grande parte

dessa dissertação em relação aos negros e sua cultura, podemos citar vários

exemplos. Recorremos inicialmente aos livros didáticos que, de um modo geral,
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omitem ou apresentam de uma forma simplificada e falsificada o cotidiano, as

experiências e o processo histórico cultural de diversos segmentos sociais, tais como

a mulher, o branco, o negro, os indígenas, os afrodescendentes e os trabalhadores,

entre outros. Em relação à população negra, sua presença nesses livros foi marcada

pela estereotipia e caricatura, identificadas pelas pesquisas realizadas nas duas

últimas décadas. A criança negra ilustrada e descrita através de estereótipos

inferiorizantes e excluída do processo de comunicação, uma vez que o autor se dirigia

apenas ao público majoritário nele representado, constituído por crianças brancas e de

classe média. Podemos citar, por exemplo: imagens que vemos em vários livros

didáticos, na hora das refeições de uma família de classe média em volta da mesa,

todos os personagens – a mãe, o pai e os filhos – são brancos. Ao se propagar

estereótipos que expõem uma representação negativa do negro e uma representação

positiva do branco, o livro didático está expandindo “a ideologia do branqueamento,

que se alimenta das ideologias, das teorias e estereótipos de inferioridade/

superioridade raciais, que se conjugam com a não legitimação pelo Estado, dos

processos civilizatórios indígena e africano, entre outros, constituintes da identidade

cultural da nação” (SILVA, 1989, p. 57).

Nessa perspectiva, a ideologia do branqueamento se efetiva no momento em

que, internalizando uma imagem negativa de si própria e uma imagem positiva do

outro, o indivíduo estigmatizado tende a se rejeitar, a não se estimar e a procurar

aproximar-se em tudo do indivíduo estereotipado positivamente e dos seus valores,

tidos como bons e perfeitos. Os estereótipos, por sua vez, têm uma função importante

nesse processo, uma vez que é por meio deles, em grande parte, que as ideologias

são veiculadas nos materiais pedagógicos. Dessa maneira simplificada e conveniente

de um indivíduo ou de um grupo, o estereótipo constrói uma ideia negativa a respeito

do outro, nascida da necessidade de promover e justificar a agressão (SANTOS,

1984).

Dessa forma, os estereótipos geram os preconceitos, que se constituem em

um juízo prévio a uma ausência de real conhecimento do outro. E isso acontece

rotineiramente no ambiente escolar. Os dados da pesquisa realizada nas duas escolas

públicas mostram, no terceiro capítulo, a partir da fala dos depoentes essa relação

preconceituosa através do racismo na sala de aula e na escola. Além disso, a

presença dos estereótipos nos materiais pedagógicos e especificamente nos livros
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didáticos pode promover a exclusão, a cristalização do outro em funções e papéis

estigmatizados pela sociedade, a autorrejeição e a baixa autoestima, que dificultam a

organização política do grupo estigmatizado. Assim, o professor pode vir a ser um

mediador inconsciente dos estereótipos se for formado com uma visão acrítica das

instituições e por uma ciência tecnicista e positivista, que não contempla outras formas

de ação e reflexão.(MUNANGA, 2005, p.15).

De acordo com os conceitos de Erving Goffman (1988), para se entender o

significado do conceito de estigma é necessário compreender o conceito de identidade

virtual e identidade real dos indivíduos. O primeiro conceito (identidade virtual)

corresponde às expectativas normativas criadas através de uma maior probabilidade

de serem encontradas determinadas características em um indivíduo em um

determinado ambiente social.

Já o segundo conceito (identidade real) corresponde às verdadeiras

características encontradas nos indivíduos. Assim, o autor afirma que quando existem

discrepâncias entre a identidade virtual e a identidade real; de modo negativo, surge o

estigma.(GOFFMAN,1975,p.15) Quando a diferença entre expectativa e realidade se

mostra de modo a beneficiar o sujeito passivo da avaliação manifesta-se o “símbolo de

status” ou, como prefere o autor, o “símbolo de prestígio” (GOFFMAN, 1988, p. 18).

Nesse sentido, Goffman enfatiza que esses estigmas podem ser classificados

em três espécies: deformidades físicas, culpas de caráter, tribais, de raça, nação e

religião.(GOFFMAN,1975,p.14) Os três tipos reforçam de modo muito semelhante a

depreciação dos estigmatizados, como, por exemplo, os negros, que carregam o

estigma de serem indolentes, preguiçosos e violentos. De modo tão intrínseco e

complexo que tais sujeitos [os estigmatizados] muitas vezes se sentem como não

pertencentes à espécie humana e sentem-se inferiorizados, possuem uma

autoimagem negativa.

No dia 02/12/2014, foi realizada uma atividade socioeducativa na Escola E. E.

F. M. São Luiz, com o tema: O que é ter consciência Negra? Utilizando recursos Audi

visuais com o objetivo de aguçar a memória acerca do tema gerador da discussão

com os alunos e os professores. Logo após a apresentação do objetivo do trabalho,

foram trabalhadas projeções de imagens e gráficos estatísticos sobre o racismo no

Brasil. Em seguida, foi projetado um vídeo de 15 minutos sobre a história e cultura

afro-brasileira.
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Após assistirmos ao documentário, os alunos e professores foram convidados

a manifestar suas ideias. O resultado foi positivo, muitos alunos participaram fazendo

perguntas e colocando fatos de sua própria experiência de vida. Os professores que

estavam presentes também colaboraram com a discussão e enriquecimento sobre a

temática. Os principais temas abordados foram racismo, discriminação, intolerância

religiosa e desigualdades sociais que afetam  os afrodescendentes. De modo geral,

cerca de 108 alunos da Escola São Luiz dos dois turnos foram entrevistados; destes,

87 disseram que gostariam de aprender mais sobre a história e cultura afro-brasileira.

Apenas 12 alunos desse total disseram que não têm conhecimento sobre o

tema e que não despertava seu interesse. É o que podemos conferir nos relatos dos

depoentes abaixo:

Com relação à pergunta Você já sofreu algum tipo de discriminação racial ou

intolerância religiosa na escola? A aluna Raquel respondeu:

“Sim! Discriminação racial sobre alegação de inferioridade e insignificância de

certa pessoa aqui da escola só porque sou negra”.

Minha percepção através desse relato da aluna Raquel é que a questão do

racismo e da intolerância religiosa na escola é um fato significativo e digno de

estarmos pensando mais sobre essas questões, de como fazer para diminuir esse mal

da invisibilidade social, que cresce a cada dia em nossas escolas e na sociedade.

Analisando o resultado da segunda questão do questionário, podemos notar o

quanto é alto o índice de alunos que já presenciaram cenas de discriminação racial na

escola. Exemplos disso estão nas respostas de três alunos sobre essa questão:

A aluna Ruth, do 2º ano, escreveu: “Sim! Uma pessoa sofreu discriminação

racial quando foi chamada de macaco por vários outros alunos”.

O aluno Pedro, do 1º ano, escreveu: “Já sofri discriminação, xingamentos por

parte de alguns colegas tipo; seu preto seu tição, carvão, Negro do cão, coisas assim”.

A aluna Bruna, do 2º ano, escreveu: “Sim na aula de artes, a professora

falando sobre as culturas afro-brasileiras, suas crenças e costumes uma aluna falou

eca”.

Imaginamos que, infelizmente, quando essa aluna usa a expressão “eca” se

referindo aos negros, ela demonstra certa repugnância (nojo) pelo tema, o que

demonstra racismo, preconceito e ignorância. Outro momento no qual o preconceito

racial se manifesta é o da situação de conflito, por meio de xingamentos, como



31

macaco , negro e carvão. Apelidos e xingamentos fazem parte da vida de crianças e

adolescentes, mas apelidos e xingamentos de cunho racial são característicos da

experiência de crianças e jovens negros, tanto no convívio cotidiano quanto na

experiência escolar. Xingamentos são, via de regra, expressões de desqualificação e

diminuição pessoal, que podem se estender à família ou a outros grupos de

pertencimento.

O que o preconceito racial expressa é o sentido histórico de inferioridade

gestado a partir das relações de dominação e subalternidade entre senhores e

escravizados durante quase quatrocentos anos de escravidão no Brasil, que, como

modelo econômico e social, fundou a sociedade brasileira.

Antes de fazer as considerações acerca da relação entre o preconceito racial,

escola e professor, deve-se ressaltar que a escola é uma instituição social e, portanto,

partilha dos valores e práticas da sociedade a qual pertence e que seus professores

são, antes de tudo, cidadãos formados por essa mesma sociedade, preconceituosa,

xenofóbica e eurocêntrica.

Desse modo, se o estigma é evidente e a sociedade toma seu conhecimento

no momento de interação social ou até mesmo antes dele o sociólogo nomeia essa

condição de indivíduo inferiorizado – o estigmatizado passa por uma situação

desconfortante. Angústia, vergonha, medo, inferioridade, são apenas alguns dos

sentimentos do diferente, é somente saber sua “qualidade estigmatizada”, como

também administrar a tensão sentimental presente no seu dia-a-dia e, em um

momento posterior, a aceitação como diferente, porém igual aos demais. Sua

qualidade estigmatizada não o torna diferente dos “normais”, ou seja, não humano,

porém essa diferença não o deixa ser igual aos “normais” (GOFFMAN, 1988, p. 16).

Nesse sentido, o autor nos chama atenção esclarecendo, por outro lado, que

se o estigma é possível de se esconder, se sua existência for imperceptível em um

primeiro momento, temos a condição de desacreditável. Evitar contato com as

pessoas e usar técnicas que mascarem ou confundam as percepções das outras

pessoas sobre seu estigma (encobrimento) são artimanhas comuns dos

desacreditáveis. Eles constroem um mecanismo para controlar a seletividade das

informações, vivem com o medo de serem descobertos em sua essência, muitas

vezes é possível serem chantageados sob a ameaça de publicizar seu estigma. Os

desacreditáveis, muitas vezes, admitem um estigma considerado menos grave a fim
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de esconder seu verdadeiro estigma, considerado mais grave. Tal tática recebe o

nome de acobertamento (GOFFMAN, 1988, p. 23).

Para Becker & Arnold (1986), o estigma é completamente relacionado ao

social, ao cultural e ao histórico. Estes três elementos refletem a experiência individual

de estigma. Segundo esses autores o estigma é uma construção e se dá numa

relação entre indivíduos, num contexto sociocultural e histórico, e forma a natureza de

algumas relações. “Para compreender a natureza de estigma nós devemos nos focar

na cultura, na estrutura social e no período histórico no qual onde há o estigma”

(BECKER; ARNOLD, 1986, p. 55).

Dessa forma, os atributos de uma pessoa estigmatizada não são inerentes a

ela; o estigma, portanto, não é uma propriedade individual. As pessoas são

estigmatizadas somente num contexto, o qual envolve a cultura, os acontecimentos

históricos, políticos e econômicos e uma dada situação social.

Para os autores em destaque, estigma reflete a sociedade em si e é

constituído por ela e pela época (AINLAY; COLEMAN; BECKER, 1986). As tendências

morais e intelectuais da época e a estrutura cultural são elementos importantes

quando se pensa onde e quem determina o que é estigma.

Em comparação, para Goffman (1975), os “normais” e os estigmatizados não

são pessoas em si, mas perspectivas constituídas principalmente pela discrepância

entre as identidades real e virtual. Para nossa pesquisa é importante esta percepção

para compreendermos como o sistema de ensino em Porto Velho-RO está lidando

com essas perspectivas.

1.4 Discriminação Racial

Segundo Hernandez (2005), a África que nos é ensinada é uma invenção

colonial.

[...] o saber ocidental constrói uma nova consciência planetária constituída
por visões de mundo, auto-imagens e estereótipos que compõem um
“olhar imperial” sobre o universo. Assim, o conjunto de escrituras sobre a
África, em particular entre as últimas décadas do século XIX e meados do
século XX,contém equívocos, pré-noções e preconceitos decorrentes, em
grande parte,das lacunas do conhecimento quando não do próprio
desconhecimento sobre o referido continente. Os estudos sobre esse
mundo não ocidental foram, antes de tudo, instrumentos de política
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nacional, contribuindo de modo mais ou menos direto para uma rede de
interesses político-econômicos que ligavam as grandes empresas
comerciais, as missões, as áreas de relações exteriores e o mundo
acadêmico (HERNANDEZ, 2005, p. 18).

Dessa maneira, a questão racial na escola é uma equação que desafia a

formação de professores, técnicos educacionais, orientadores e gestores

escolares, mas para a qual se pretende que esse trabalho venha a colaborar, já

que se perfilam formas como alunos e professores se relacionam com alunos

negros, como os professores silenciam e se omitem, não intervindo em casos de

discriminações e identificando percepções, preconceitos, estereótipos e, também,

como na comunidade escolar diversos atores se expressam sobre temas

relacionados à raça.

A invisibilidade da diversidade dos papéis e funções exercidos pelos homens

e mulheres negros, por exemplo, nas ilustrações dos livros didáticos, pode ser

corrigida, solicitando-se à criança que descreva outras atividades exercidas pelas

mulheres e homens negros que constituem sua família, que moram na sua rua e que

frequentam seu local de encontros religiosos e de lazer, etc. Nessa oportunidade,

convém fazer a criança identificar a importância das profissões estigmatizadas,

mostrando a sua utilidade para a sociedade. Não ser visível nas ilustrações do livro

didático, além de aparecer desempenhando papéis subalternos, pode contribuir para a

criança que pertence ao grupo étnico-racial invisibilizado e estigmatizado desenvolver

um processo de autorrejeição e de rejeição ao seu grupo étnico/racial (MUNANGA,

2005, p. 153).

Vale ressaltar que a presença do negro nos livros didáticos, frequentemente

mostra-o como o escravizado, sem referência ao seu passado de homem livre antes

da escravidão e às lutas de libertação que desenvolveu no período da escravidão e

desenvolve até hoje por direitos de cidadania. Todos esses fatores invisíveis podem

ser problematizados se o professor se comprometer com as questões étnico - raciais e

com a temática afro-brasileira, conscientizando os seus alunos, contando e

esclarecendo sobre a história e a cultura afro-brasileira, de Zumbi dos Palmares, de

Dandara, esposa de Zumbi, dos quilombos, de suas revoltas e insurreições ocorridas

durante a escravidão, contando o que foi a organização sócio-político econômica e

cultural na África pré-colonial; e também sobre a luta das organizações negras,

juntamente com os movimentos sociais hoje, no Brasil e nas Américas. Seguindo
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essas análises, Vera Maria Candau (2003) pontua que:

Muitos dos relatos sobre situações de discriminação mostraram, também, que
a escola é palco de manifestações de preconceitos e discriminações de
diversos tipos. No entanto, a cultura escolar tende a não reconhecê-los, já que
está impregnada por uma representação padronizadora da igualdade – “aqui
todos são iguais”, “todos são tratados da mesma maneira” – e marcada por
um caráter monocultural. Preconceitos e diferentes formas de discriminação
estão presentes no cotidiano escolar e precisam ser problematizados,
desvelados, desnaturalizados. Caso contrário, a escola estará a serviço da
reprodução de padrões de conduta reforçadores dos processos
discriminadores presentes na sociedade. (CANDAU, 2003, p. 164)

Concordamos com o pensamento de Candau (2003), na medida em que a

autora aponta estratégias alternativas para se elucidar a problemática das

discriminações e preconceitos na escola, que é certamente muito complexo e precisa

ser trabalhado com base em uma dimensão pluridimensional e interdisciplinar. É

preciso questionar o silêncio e o esquecimento dos grupos étnico-raciais excluídos,

como os negros que foram marginalizados e ainda são até hoje em nossa sociedade

brasileira. A discussão que Candau faz acima sobre o preconceito e a discriminação

racial nos remete a uma lembrança em dizeres que os gestores de escolas e

supervisores geralmente reforçam: “aqui todos são iguais”, “todos são tratados da

mesma maneira.”

Esse fato, na realidade, é um mascaramento e uma contribuição para que as

coisas não mudem na Educação brasileira e continuem do jeito que estão, com essas

questões sempre silenciadas e esquecidas. É preciso quebrar esse silêncio e esse

esquecimento na escola através de práticas e estratégias interdisciplinares em sala de

aula com os alunos. Assim, falar abertamente sobre a discriminação racial e os

estereótipos criados através do senso comum, com alunos, professores, supervisores

e gestores escolares é fundamental. Com o objetivo de identificar as diferentes

manifestações do preconceito e da discriminação nesses espaços, já que através da

investigação de campo nas escolas foram claramente evidenciados os sutis processos

de discriminação e estereótipos que permeiam nossas práticas sociais e educacionais

em suas diversas dimensões.

Como podemos citar alguns exemplos durante as entrevistas realizadas com

os alunos nas duas escolas públicas investigadas. Quando é lançada a pergunta

sobre se já sofreu racismo ou intolerância religiosa na escola.



35

O aluno Mateus, do 3º ano da Escola São Luiz, relatou:

“Sim! Sofri intolerância religiosa e racial, infelizmente na escola me

apelidaram de crentezinho e negro fedorento por causa da minha cor e por causa da

minha religião, porque eu sou da Igreja Universal. Eles ficaram xingando dizendo que

lá só tinha ladrões”.

A aluna Jéssica, do 1º ano da Escola Anízio Teixeira, relatou:

“Sim! Foi um dia quando fomos tirar uma foto na sala de aula, eu me posicionei junto

com eles, para tirar a foto e daí um colega disse: Sai daí sua negrinha! vai estragar a

foto”.

Sobre os depoimentos acima, percebe-se que todos eles trazem queixas de

discriminação racial e intolerância religiosas ocorridas em sala de aula e na escola,

sendo agravada a questão de intolerância racial com maior incidência, por exemplo,

quando a aluna Jéssica diz que sofreu discriminação racial porque é negra e, ao se

juntar ao grupo para tirar uma foto, falaram que ela iria estragar a foto.

Observa-se claramente a violência e o desrespeito pelos colegas de sala ao

excluir uma colega apenas por ser negra. Esse fato, por si só, já caracteriza uma

enorme humilhação e constrangimento. Isso é muito grave, sendo que muitas vezes o

aluno deixa de frequentar a escola devido a esse fato. Daí nasce outro problema muito

sério, que é o da evasão escolar. Já o aluno Mateus relata que foi apelidado e xingado

pelos colegas de sala porque é crente, negro e frequenta a Igreja Universal, o que

caracteriza mais uma vez discriminação racial e intolerância religiosa por parte dos

colegas da escola.

1.5 Raça e racismo
Segundo Kabengele Munanga (2002), etimologicamente, o conceito de raça

veio do italiano razza, que, por sua vez, veio do latim ratio, que significa sorte,

categoria, espécie. Na história das ciências naturais, o conceito de raça foi

primeiramente usado na Zoologia e na Botânica para classificar as espécies animais e

vegetais. Foi neste sentido que o naturalista sueco Carl Von Linné, conhecido em

português como Lineu (1707-1778), o usou para classificar as plantas em 24 raças ou

classes, classificação hoje inteiramente abandonada. Como a maioria dos conceitos, o

de raça tem seu campo semântico e uma dimensão temporal e especial. No latim

medieval, o conceito de raça passou a designar a descendência, a linhagem, ou seja,
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um grupo de pessoa que têm um ancestral comum e que, ipso facto, possuem

algumas características físicas em comum.

Em 1684, o francês François Bernier emprega o termo no sentido moderno da

palavra, para classificar a diversidade humana em grupos fisicamente contrastados,

denominados raças. Nos séculos XVI-XVII, o conceito de raça passa efetivamente a

atuar nas relações entre classes sociais da França da época, pois era utilizado pela

nobreza local que se identificava com os Francos, de origem germânica, em oposição

aos Gauleses, população local identificada como a plebe. Não apenas os Francos se

consideravam como uma raça distinta dos Gauleses, mais do que isso, eles se

consideravam dotados de sangue “puro”, insinuando suas habilidades especiais e

aptidões naturais para dirigir, administrar e dominar os Gauleses, que, segundo

pensavam, podiam até ser escravizados. Percebe-se como o conceito de raças

“puras” foi transportado da Botânica e da Zoologia para legitimar as relações de

dominação e de sujeição entre classes sociais (nobreza e plebe), sem que houvesse

diferenças morfobiológicas notáveis entre os indivíduos pertencentes a ambas as

classes (MUNANGA, 2002, p. 48).

Em muitas sociedades multiculturais, a “raça” tem se configurado com a

etnicidade (HALL, 2003, p. 66). É a essa perspectiva que também se alinha a

categorização de D’Adesky (2001), que propõe no seu texto Pluralismo étnico e

multiculturalismo, o entendimento do marcador racial no contexto da identidade étnica.

Se negro era anteriormente um termo negativo, tornou-se um termo de identificação

positivo que, no caso brasileiro, tem a ver com as ações empreendidas pelo

movimento negro no sentido de ressignificá-lo. Para Hall (2003), pode-se falar de uma

“etnicização” da raça, bem como que “a diferença cultural adquiriu um significado mais

violento, politizado e contestatório, que se pode pensar na “racialização” da

“etnicidade”.

Nesse sentido, podemos observar no raciocínio de D’Adesky (2001) uma

discussão sobre as raças e o processo de negação eurocêntrica, através do

preconceito e da discriminação racial:

O que se pode depreender, ao menos provisoriamente, é que no mundo
contemporâneo o significado de raça tem crescido na mesma proporção de
sua negação enquanto uma categoria que nos permite extrair algum tipo de
inteligibilidade no interior de processos sociais entre grupos, classes e
comunidades de uma dada sociedade. Com raras exceções, raça
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contemporaneamente tem sido entendida enquanto uma construção social,
não se referindo a qualquer categoria biológica. Por exemplo, os termos
branco e negro que, aparentemente, podem nos levar a uma certa
"essencialização racial por meio da cor" são normalmente apreendidos numa
dinâmica de interação que os submete a um campo ideológico constituído de
estereótipos, de preconceitos que apresentam a imagem do negro
inferiorizada em relação à do branco (D'ADESKY, 2001, p. 34).

Enfatizamos que é fundamental discutir essas questões étnico-raciais nas

escolas, considerando o pressuposto de que a Lei 10.639/03 é um importante

instrumento para reconstruir a história e cultura afro-brasileira e africana, essencial

para a constituição de uma sociedade sem racismos, sem discriminações e sem

preconceitos que hoje afetam grande parte da população brasileira, os negros. A

escola e os/as educadores/as cumprem um papel protagonista na construção da

pluralidade cultural no processo educacional; para cumprir este papel os/as

educadores/as precisam romper com uma prática preconceituosa que, consciente

ou inconscientemente, reproduz o racismo nos ambientes escolares; e o Estado

brasileiro deve ser responsável pelo fornecimento de amplo de acesso dos/as

educadores/as à formação continuada, teórico-prática, que dê subsídios a estes/as

profissionais para o efetivo trabalho de reconhecimento e valorização da

diversidade cultural peculiar ao ambiente escolar.

Nesse sentido, o aluno Rauan, do 2º ano da Escola Anízio Teixeira,

comentou:

– “O que a gente vê hoje em dia é muito preconceito tipo assim, porque nas Escolas

agente não vê a histórias dos negros, o que mais tem nos livros são histórias de

brancos e por causa disso surge o preconceito. Por causa dos heróis brancos e por aí

vai. Agora heróis negros a gente quase não vê hoje em dia são poucos, pouquíssimos

não é verdade! Por isso agente tem quer ter mais aulas e eventos sobre a história e

cultura afro-brasileira, colocar isso como matéria nas escolas.

Observa-se que esses alunos tem consciência de que o negro é muito

importante para a sociedade. Eles citam exemplos de preconceitos e discriminação

contra os negros, fato que infelizmente ocorre com recorrência em nossa sociedade,

nas escolas, nas faculdades, nas ruas e no trabalho. Dessa maneira, a escola está

reproduzindo o discurso hegemônico de grupos políticos dominantes que reforçam os

estereótipos e a invisibilidade social.
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A aluna Francisca, do 2º ano da Escola Anízio Teixeira, entra no debate nos

grupos focais sobre o preconceito racial e diz:

– “Eu mesmo vi em uma reportagem do Enem em 2014,um rapaz negro

passou na faculdade em medicina, daí o professor dele chegou pra ele em sala de

aula e falou bem assim: – Se você trabalhasse num hospital eu queria ser atendido

por um branco! Então isso gera o racismo e é crime. Então temos que ser a diferença

você mesmo pode fazer a diferença, não temos que esperar o outro fazer alguma

coisa por essa questão”.

Tecendo um comentário sobre essa questão, percebe-se que quando alguma

pessoa sofre uma atitude negativa por parte de outra pessoa, que discrimine o grupo

étnico-racial ao qual pertence, trata-se claramente de preconceito racial. Esse ato de

discriminação pode ser verbal ou por meio de atitudes que neguem algum direito ou

que prejudiquem alguém de alguma forma. A trajetória histórica nos mostra que os

negros sofreram por muito tempo uma verdadeira segregação racial ao redor do

mundo baseada numa infundada pressuposição de que a raça negra seria inferior à

branca. Infelizmente, mesmo após o fim da escravidão, ainda é frequente a

discriminação racial, perpetuando uma série de prejuízos causados aos negros.

Podemos citar vários exemplos dessa discriminação racial hoje, em pleno

século XXI. O seguinte fato foi notícia nas redes sociais em 2015. Uma professora

negra, de História (Magna Domingues, de 28 anos), após ser vítima de um episódio de

racismo em um shopping da Zona Sul do Rio de Janeiro, levou para a sala de aula a

discussão sobre direitos sociais e raciais. O fato é que a professora ganhou um vale

brinde em uma loja no valor de R$ 700,00 e foi à loja para escolher o que compraria. A

atendente, no entanto, alegou que não havia mais a promoção e que não devolveria o

vale. A funcionária disse que a promoção já teria acabado. A professora Magna não

arrumou confusão com a funcionária, apenas gravou tudo com seu próprio celular,

dirigiu-se dirigiu a uma delegacia, registrou um Boletim de Ocorrência e fez um relato

nas redes sociais, que teve cerca de 3.500 compartilhamentos. Além disso, a

professora estrategicamente levou pra sala de aula o ocorrido, contou o fato para os

alunos, trabalhou essa questão do racismo e, sobretudo, de como reagir e agir em

caso de discriminação racial e qualquer tipo de intolerância, tudo baseado em leis. “É

um racismo muito velado, ninguém me deu uma palavra ofensiva, mas eu entendi

muito bem o que aconteceu comigo”, disse a professora, que foi bastante elogiada nas
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redes sociais pelo belo exemplo dado aos seus alunos e a toda sociedade. Uma lição

de cidadania, determinação e de luta pela igualdade social e racial.

Em sua obra Superando o Racismo na escola, Munanga (2005) descreve que

o racismo enquanto conceito e realidade, já foi objeto de diversas leituras e

interpretações. Já recebeu várias definições que nem sempre dizem a mesma coisa,

nem sempre têm um denominador comum. Quando utilizamos esse conceito em

nosso cotidiano, não lhe atribuímos mesmos conteúdo e significado, daí a falta do

consenso até na busca de soluções contra o racismo. Por razões lógicas e

ideológicas, o racismo é geralmente abordado a partir da raça, dentro da extrema

variedade das possíveis relações existentes entre as duas noções. Com efeito, com

base nas relações entre “raça” e “racismo”, o racismo seria teoricamente uma

ideologia essencialista que postula a divisão da humanidade em grandes grupos

chamados raças contrastadas que têm características físicas hereditárias comuns,

sendo estas últimas suportes das características psicológicas, morais, intelectuais e

estéticas e se situam numa escala de valores desiguais.

Visto deste ponto de vista, o racismo é uma crença na existência das raças

naturalmente hierarquizadas pela relação intrínseca entre o físico e o moral, o físico e

o intelecto, o físico e o cultural. Dessa maneira, cria-se a raça no sentido sociológico,

ou seja, a raça no imaginário do racista não é exclusivamente um grupo definido pelos

traços físicos. A raça na cabeça dele é um grupo social com traços culturais,

linguísticos, religiosos, etc. que ele considera naturalmente inferiores ao grupo ao qual

ele pertence. De outro modo, o racismo é essa tendência que consiste em considerar

que as características intelectuais e morais de um dado grupo são consequências

diretas de suas características físicas ou biológicas (MUNANGA, 1998, p. 53).

Nilma Gomes (2002), em estudo sobre a relação ao racismo e a discriminação

existente em nossa sociedade, destaca que:

A luta contra a desigualdade racial não deve se restringir ao movimento
negro, antes, deve ser uma tarefa da sociedade como um todo. A superação
do racismo e da desigualdade trará resultados positivos para todos os
brasileiros, de qualquer grupo étnico/racial, e não somente para a
comunidade negra. O racismo é um mal que aprisiona a vítima e o opressor.
A única saída contra o racismo é reverter, na prática, a situação de
discriminação que os segmentos discriminados sofrem, mudando-os de
posição, possibilitando-lhes a ascensão social, construindo oportunidades
iguais para todos, de forma que negros e brancos tenham que conviver com
dignidade em diferentes setores em instituições da sociedade e participem
verdadeiramente de um processo democrático. (GOMES, 2002, p. 220).
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Pode-se mencionar, por exemplo, quando o aluno Marciel, do 3º ano da

Escola São Luiz, fala sobre o racismo e a cultura afro-brasileira da seguinte forma:

“Os negros influenciaram muito a nossa cultura como a capoeira como as

danças afros, as crenças a culinária as comidas o vatapá, a feijoada, o cuscuz e o

mugunzá, pra mim eles são muito importantes. O que eu vejo é muito preconceito das

pessoas com esses povos. Porque a pessoa é aquilo que ela é dentro de si mesma. O

que importa assim numa pessoa é o caráter de uma pessoa. Porque o indígena e o

negro depois pode ser um doutor, se tiverem educadores que eduquem, eles podem

ser um Doutor, pode ter uma vida social ampla, pode ser como um branco, pode ter

casa pode ter carro pode ter uma vida social como qualquer outro. Porque os negros

são discriminados na Escola na faculdade, até nas ruas, na escola vemos isso quando

eles nos xingam por exemplo: o negro é um carvão, um tição, esse ai nasceu de noite,

isso ai não é gente. Então querendo ou não os negros são discriminados na nossa

sociedade”.

É muito gratificante entrevistar um aluno e escutar isso dele. Significa que

uma semente foi plantada e com certeza germinará dando bons frutos de humildade e,

sobretudo, reconhecimento étnico-cultural e afro-brasileiro. Algo que poderá ser

repassado para seus colegas na escola e em sua casa com sua família. Significa

também dizer que investir em projetos que foquem essa temática e políticas públicas a

favor das discussões afro-brasileiras e étnico-raciais nas escolas é muito importante e

urgente diante do quadro atual de preconceito e intolerância em nossa sociedade.

Como bem destacou Gomes (2002, p. 220), “A luta contra a desigualdade racial não

deve se restringir ao movimento negro, antes, deve ser uma tarefa da sociedade como

um todo”. Cabe a nós professores, sobretudo os da área de história, artes e literatura,

esforçarmo-nos para trabalhar a temática em sala de aula e na escola, como diz a Lei

10.639/03.

No Brasil, conforme analisa Petronilha Gonçalves e Silva (2007), em sua obra

Educação e ações afirmativas: entre a injustiça simbólica e a injustiça econômica, há,

de um lado, a permanência das desigualdades raciais que naturaliza a participação

diferenciada de brancos e negros nos vários espaços da vida social, reforçando a

estigmatização sofrida pelos negros, inibindo o desenvolvimento de suas
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potencialidades individuais e impedindo o usufruto da cidadania. De outro lado, o

processo de exclusão vivido pela população negra compromete a evolução

democrática do país e a construção de uma sociedade justa e coesa. Em face a essa

realidade e a exclusão, a autora conclui que "fortalece as características hierárquicas

e autoritárias da sociedade e aprofunda o processo de fratura social que marca o

Brasil contemporâneo" (SILVA, 2007, p. 324).

Em Porto Velho, nas escolas públicas investigadas, vemos, por exemplo, o

relato do professor Francisco, de História, da Escola são Luiz:

“Então, o movimento negro há séculos existe e luta neste país, e esta é uma

conquista histórica, pois a Educação é um dos melhores meios pra se combater o

racismo, a ignorância e a intolerância religiosa. Como tem sido instrumento de

hegemonia da cultura e civilização branca, de opressão, enfim. Porém o preconceito é

sistêmico, inclusive, institucional, por isso a dificuldade de se implementar, se efetivar

esta lei. Daí a lentidão, os entraves mas há avanços em alguns estados do Brasil, e

em alguns municípios/escolas do nosso Estado de Rondônia. Eu, por exemplo, venho

propondo intervenções no Plano Político Pedagógico da minha escola, e minhas

práticas docentes vão para além das famosas ou tradicionais datas comemorativas”.

Podemos observar nos dizeres dos professores verdades e denúncias tão

significativas que comprovamos de fato o descaso com os estudos afro-brasileiros e

com as causas étnico-raciais, encontrado no dia a dia das escolas, nas conversas com

os alunos, professores e supervisores das instituições de ensino investigadas.

Na fala do professor Francisco, podemos constatar esse descaso quanto ao

preconceito, racismo e intolerância religiosa quando ele diz: “Como tem sido

instrumento de hegemonia da cultura e civilização branca, de opressão, enfim. Porém

o preconceito é sistêmico, inclusive, institucional, por isso a dificuldade de se

implementar, se efetivar esta lei”.

Na verdade, o que se percebe entre os professores das escolas visitadas é

uma certa resistência em trabalhar sobre a temática e, sobretudo, o preconceito e a

intolerância religiosa. Podemos comprovar esse fato quando se vai realizar um evento

sobre o Dia da Consciência Negra na escola. A maioria não participa, muitos ficam na

sala dos professores, outros aproveitam para colocar o diário em dia ou simplesmente
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desaparecerem da escola.

1.6 Memória e Invisibilidade social

Olga Von Simson (1991), em sua obra Memória, cultura e poder na sociedade

do esquecimento, tece comentários a respeito da memória, afirmando que existe uma

memória individual, que é aquela guardada por um indivíduo e se refere às suas

próprias vivências e experiências, mas que contém também aspectos da memória do

grupo social em que ele se formou, isto é, em que esse indivíduo foi

socializado.(SIMSON,1991,p.2) Há também aquilo que denominamos memória coletiva,

que é aquela formada pelos fatos e aspectos julgados relevantes e que são guardados

como memória oficial da sociedade mais ampla.(SIMSOM,1991,p.4) Ela geralmente se

expressa naquilo que chamamos de lugares da memória, que são os monumentos,

hinos oficiais, quadros e obras literárias e artísticas que expressam a versão

consolidada de um passado coletivo de uma dada sociedade.

Entretanto, a autora ressalta que existem as memórias subterrâneas ou

marginais, que correspondem a versões sobre o passado dos grupos dominados e

excluídos de uma dada sociedade. Assim, podemos citar exemplos como o patrimônio

histórico e cultural das populações negras, sobretudo, as religiões de matrizes

africanas como o Candomblé e a Umbanda, que são culturas religiosas discriminadas,

tornando-se invisíveis, pois têm sua causa na indiferença e no preconceito, por uma

sociedade de mentalidade eurocêntrica , que classifica essas crenças afro-brasileiras,

entre outras manifestações dos negros, como crenças inferiores, estigmatizadas.

Essas memórias são esquecidas, silenciadas e, estando “invisíveis”, geralmente não

estão monumentalizadas e nem gravadas em suportes concretos, como textos, obras

de arte, e só se expressam quando conflitos sociais as evocam ou quando os

pesquisadores que se utilizam do método biográfico ou da história oral criam as

condições para que elas emerjam e possam então ser registradas, analisadas e

passem então a fazer parte da memória coletiva de uma dada sociedade. Elas

geralmente se encontram muito bem guardadas no âmago de famílias ou grupos

sociais dominados, nos quais são cuidadosamente passados de geração a geração.

(SIMSON, 1991, p. 8).

Considerando primeiramente o caráter psicológico da memória, é automática
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a ideia de que “lembrar” de algo requer a existência de um acontecimento e de um

ator. Nessa perspectiva, temos a noção individual de memória, na medida em que

entendemos que é preciso haver uma pessoa que participou do fato, seja como

ouvinte ou como ator, que se lembre daquele fato e que possa relatá-lo e guardá-lo.

Temos então, a noção de memória como faculdade de armazenamento de

informações e podemos classificá-la como “memória individual”.(SIMSON,1991,p.12)

De acordo com Maurice Halbwachs, situando a memória no campo da

pesquisa, objetiva-se neste trabalho discutir alguns aspectos referentes à memória, no

seu caráter social e cultural, sobretudo pelo que nos apresenta o teórico Maurice

Halbwachs (1877-1945), uma vez que é a partir de seus estudos que se pensa em

uma dimensão da memória que ultrapassa o plano individual, considerando que as

memórias de um indivíduo nunca são só suas e que nenhuma lembrança pode existir

apartada da sociedade. Segundo esse autor, as memórias são construções dos

grupos sociais, são eles que determinam o que é memorável e os lugares onde essa

memória será preservada. (HALBWACHS,2006,p.30).Os estudos empreendidos por

Halbwachs trazem, portanto, uma nova vertente para a noção de memória e apresenta

então os quadros sociais que compõem a memória. Para ele, mesmo que

aparentemente particular, a memória remete a um grupo; o indivíduo carrega em si a

lembrança, mas está sempre interagindo na sociedade, já que “nossas lembranças

permanecem coletivas e nos são lembradas por outros, ainda que se trate de eventos

em que somente nós estivemos envolvidos e objetos que somente nós vimos”.

(HALBWACHS,2006,p.31)

A aluna Maria, do 3ª ano da Escola São Luiz, colabora dando sua opinião

sobre a importância da memória dos nossos ancestrais negros nos seguintes termos:

– “O estudo da consciência negra nas Escolas Públicas é muito importante,

por que eles ajudam os alunos a se conscientizar e acabar com o preconceito na

escola. No meu tempo de ensino fundamental, eu tinha uma professora de história

chamada Anatália, que inclusive faleceu acho que em 2006. Ela dava aulas sobre a

história dos negros e a cultura afro-brasileira. Ela fazia uma passeata todo ano nas

ruas ao lado da escola, na Rua José Amador dos Reis, conscientizando as pessoas

da valorização dos povos negros, acabar com o preconceito o racismo, em

homenagem a Zumbi dos Palmares. Dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra.
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Isso marcou minha vida, hoje não ninguém nem fala também não temos mais

professor que fale sobre isso. E eu sinto saudades, porque é uma coisa que faz muita

falta na vida do estudante conhecer seu passado”.

A professora Anatália, acima relatada pela aluna Maria, diga-se de passagem,

foi uma grande amiga de profissão; veio do Nordeste do Maranhão para Rondônia no

mesmo avião conosco no ano de 1990. Entretanto, conhecemo-nos melhor no

SINTERO e no Movimento Negro em Porto Velho, sempre na luta por melhores

condições de ensino e, é claro, valorização profissional e salário digno para todos os

profissionais da Educação. Participamos de diversas greves, andando e cantando,

fazendo repente pela Avenida 07 de Setembro. Outras vezes, em eventos da Escola

São Luiz, sempre no dia 20 de novembro. Ela fazia passeatas com os alunos

intituladas Marcha pra Zumbi dos Palmares.

Todos os anos aconteciam esse grandioso evento. Ela era militante do

movimento negro ACUNERA em Porto Velho-RO. Sempre atuante defensora das

causas étnicas e raciais. Infelizmente veio a falecer no ano de 2006, não deixou nada

escrito sobre sua prática e seu projeto de incentivo a valorização da cultura afro-

brasileira e africana na Escola São Luiz. Mas deixou sua postura registrada na

memória dos estudantes, professores, diretores e alunos, algo observado através dos

depoimentos colhidos utilizando a metodologia da história oral, na escola sobre seu

trabalho, e a sua atuação sempre compromissada em relação às questões afro-

brasileiras na defesa do cumprimento da Lei 10.639/03 e às questões étnico-raciais

nas escolas.

Desse modo, Thompson (1992) se refere à contribuição da história oral nos

seguintes termos:

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória
nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de
pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e
espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A
memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos
fatos coletivos.(THOMPSON,1992,p.17)

Nessa perspectiva, o trabalho realizado com a História Oral nas buscas de

informações e na produção de conhecimento dos dados na Escola São Luiz nos

aponta que o trabalho da professora Anatália ficou registrado na memória coletiva de
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todo o corpo docente e discente dessa instituição de ensino. Ademais, nosso trabalho

de pesquisa realizado durante os anos de 2013 à 2014 veio contribuir ainda mais para

o resgate histórico e cultural, sobretudo para a valorização do trabalho do historiador

no resgate da cultura e da memória de um povo, de uma comunidade escolar.

É importante destacar que a professora Anatália e seu trabalho com a cultura

afro-brasileira e africana desenvolvido na escola São Luiz estava, de certa forma,

esquecido, ou seja, invisível pela comunidade escolar, durante nove anos de sua

ausência devido ao seu falecimento.

Portanto, foi através desse trabalho de investigação in loco nas escolas que a

temática da cultura afro-brasileira e africana as questões étnico-raciais veio,

sobremaneira, abrilhantar e reavivar algo que, de certa forma, estava adormecido e

silenciado. De acordo com Halbwachs (2006, p. 72):

Nesse sentido, a memória individual não deixa de existir, mas está enraizada

em diferentes contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite

que haja uma transposição da memória de sua natureza pessoal para se converter

num conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo, passando de uma

memória individual para uma memória coletiva. Há, portanto, uma relação intrínseca

entre a memória individual e a memória coletiva, visto que não será possível ao

indivíduo recordar de lembranças de um grupo com o qual suas lembranças não se

identificam. Segundo Halbwachs (2006):

Para que a nossa memória se aproveite da memória dos outros, não basta
que estes nos apresentem seus testemunhos: também é preciso que ela não
tenha deixado de concordar com as memórias deles e que existam muitos
pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos fazem
recordar venha a ser constituída sobre uma base comum. (HALBWACHS,
2006, p. 39)

Ao adensar a discussão sobre a memória, Michael Pollak (1992) faz uma

citação sobre a importância da memória através dos relatos orais, da seguinte forma:

São acontecimentos dos quais a pessoa nem sempre participou, mas que no
imaginário, tomaram tamanho relevo que, no fim das contas, é quase
impossível que ela consiga saber se participou ou não. Se formos mais longe,
a esses acontecimentos vividos por tabela vêm se juntar todos os eventos
que não se situam dentro do espaço-tempo de uma pessoa ou de um grupo.
É perfeitamente possível que, por meio da socialização política, ou da
socialização histórica, ocorra um fenômeno de projeção ou de identificação
com determinado passado tão forte que podemos falar numa memória quase
que herdada (POLLAK, 1992, p. 201).
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Dessa maneira, de acordo com Pollak (1992), um dos fatores que evidencia o

caráter construído da memória é sua organização em função de preocupações

pessoais e políticas, que são históricas e culturais. Se grupos subalternos como

organizações do movimento negro das religiões afro-brasileiras e do movimento

feminista vêm mobilizando elementos de memória para impostar seu protagonismo

histórico, isso se dá pela necessidade de lutar contra uma história oficial excludente

invisível e retrógada.

No caso de escritoras negras, como Conceição Evaristo, a importância da

oralidade se intensifica, já que frequentemente incorporam à sua obra a oralidade

típica das tradições africanas. A semelhança do desejo de Maria - Nova de escrever

uma nova história dos negros, que ela ouvia e via em casa e nas ruas, mas que diferia

da história contada na escola, com o trabalho de Conceição Evaristo como escritora,

explica-se por esse confundir-se da autora com seus personagens. A íntima relação

entre a oralidade e a memória nessas tradições aparece com clareza na figura dos

griots, “guardiões da memória, que de aldeia em aldeia cantavam e contavam a

história, a luta, os heróis, a resistência negra contra o colonizador” (EVARISTO, 1996,

p. 52)

Na obra literária de Conceição Evaristo, percebe-se que a memória aparece

como elemento absolutamente central. Ela chega a afirmar que todo seu trabalho de

escritora consiste em perseguir vestígios de memória para recompor uma história

perdida:

O que a minha memória escreveu em mim e sobre mim, mesmo que toda a
paisagem externa tenha sofrido uma profunda transformação, as lembranças,
mesmo que esfiapadas, sobrevivem. E na tentativa de recompor esse tecido
esgarçado ao longo do tempo, escrevo. Escrevo sabendo que estou
perseguindo uma sombra, um vestígio talvez. E como a memória é também
vítima do esquecimento, invento, invento. Inventei, confundi Ponciá Vicêncio
nos becos de minha memória. E dos becos de minha memória imaginei, criei.
(EVARISTO, 2009, p. 38)

É interessante notar que tanto Maria-Nova, através da escrita, quanto Ponciá

Vicêncio, em seu trabalho com o barro, expressam a memória ancestral através da

arte. Conceição Evaristo metaforiza assim seu fazer literário, revelando a importância

que atribui à criatividade e à expressão artística na luta dos negros por seu lugar na

sociedade e na história.

Nesse sentido, esta dissertação visa alavancar discussões nas escolas sobre
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as questões étnico-raciais, afro-brasileiras no sentido de amenizar o preconceito a

discriminação existente no ambiente escolar e a “invisibilidade social”.Como bem

conceituou Olga Von Simson (1997), há uma sociedade do esquecimento, que é o

fenômeno que transforma pessoas em invisíveis; o aluno negro, nessa perspectiva, é

invisível, esquecido, ou seja, é excluído na sociedade, na escola, na rua, assim como

os negros trabalhadores(as) que são discriminados até hoje, em diversos cargos com

salários inferiores comparados aos trabalhadores brancos.

1.7 Patrimônio Histórico e Cultural

Segundo dados do IPHAN1, a Constituição Federal de 1988, em seu Artigo

216, ampliou o conceito de patrimônio estabelecido pelo Decreto-lei Nº 25, de 30 de

novembro de 1937, substituindo a nominação Patrimônio Histórico e Artístico, por

Patrimônio Cultural Brasileiro. Essa alteração incorporou o conceito de referência

cultural e a definição dos bens passíveis de reconhecimento, sobretudo os de caráter

imaterial. A Constituição estabelece ainda a parceria entre o poder público e as

comunidades para a promoção e proteção do Patrimônio Cultural Brasileiro; no

entanto, mantém a gestão do patrimônio e da documentação relativa aos bens sob

responsabilidade da administração pública.

Enquanto o Decreto de 1937 estabelece como patrimônio “o conjunto de bens

móveis e imóveis existentes no País e cuja conservação seja de interesse público,

quer por sua vinculação a fatos memoráveis da história do Brasil, quer por seu

excepcional valor arqueológico ou etnográfico, bibliográfico ou artístico”, o Artigo 216

da Constituição conceitua patrimônio cultural como sendo os bens “de natureza

material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de

referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da

sociedade brasileira”.

De acordo com Choay (2006), a noção de patrimônio histórico e cultural é algo

muito recente, juntamente com políticas de preservação cultural. A patrimonialização

ganha força após as duas Grandes Guerras Mundiais, pelo desejo das nações de

preservar os restos de um passado materializado em seus territórios e, ainda, não

1 Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Fonte: Disponível em:
http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218. Acesso em 25 de Jul. de 2016.
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devastados. O ato de consagração patrimonial é orquestrado, assim, pelas potências

estrangeiras e, a partir das catástrofes mundiais (duas Grandes Guerras), temos o

marco simbólico de uma nova ordem de transmissão cultural (COSTA, 2010, p. 136).

O patrimônio cultural nos remete às questões relacionadas com a identidade, a

memória, a coletividade e a herança. Este é delimitado em duas categorias: a de

natureza material e de natureza imaterial. Entretanto, ao fazer uma leitura do assunto

em questão a partir da cultura material, diagnosticamos que este tem sido apropriado

de duas maneiras distintas.

Dessa forma, o direito à memória faz parte do reconhecimento social e

identitário de um grupo e, para que isso seja possível, é necessário que as medidas

de proteção patrimonial sejam instituídas. Choay (2006, p. 11), ao estudar o patrimônio

histórico monumental na Europa, situa o mesmo no contexto histórico desde a Idade

Média, passando pelo Iluminismo e Renascimento, até chegar aos dias atuais, em que

a essência do patrimônio é determinada e produzida de acordo com os propósitos da

indústria cultural. É pertinente ressaltar que este é um termo utilizado por Adorno e

Horkheimer (1985) em referência à falsa noção de que cultura de massas é uma

cultura pertinente às massas, mas que na verdade é fruto da manipulação dos meios

de comunicação, que induzem os indivíduos a terem necessidades em consumir os

bens produzidos. Instaura-se assim um ciclo vicioso de consumo, que mantém em

plena atividade a indústria cultural, sendo capaz de determinar desejos, necessidades,

vontades e o consumo dos indivíduos por ela manipulados.

Ribeiro (2005, p. 52) afirma que, no Brasil, “A atribuição de valores aos bens

segue a tradição europeia, em que os patrimônios nacionais são constituídos a partir

das categorias de história da arte”. E completa: “Na prática, as ações são direcionadas

para a proteção da cultura da elite” de grupos hegemônicos. Por consequência, os

tombamentos realizados pelo IPHAN nas primeiras décadas do século XX

privilegiaram os monumentos representativos da arte e da arquitetura colonial da

camada mais rica da sociedade, como fortificações militares, igrejas e conjuntos

arquitetônicos.

Segundo Silva (2011), conforme adiantamos, o patrimônio cultural engloba

duas categorias: a de natureza material e a de natureza imaterial. A Constituição

Federal define o patrimônio em seu artigo 216º como: “Os bens de natureza material e

imaterial, portadores de referência à identidade, I- as formas de expressão; II- os

http://portal.iphan.gov.br/pagina/detalhes/218
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modos de criar, fazer e viver (...)” (BRASIL, 1998, p. 39). Durante a realização da

Conferência Geral da UNESCO, em 15 de novembro de 1989, a Recomendação

Paris, sobre a Salvaguarda da Cultura Tradicional e Popular, reconhece esta cultura

como parte do patrimônio cultural. O Patrimônio Histórico e Cultural constituído por

bens materiais e imateriais impregnados de um valor simbólico para a comunidade

representa a memória que foi valorizada e materializada pelos poderes constituídos ao

longo do tempo.

Ainda no campo da fundamentação legal, o órgão responsável pela difusão

sobre o patrimônio cultural é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional –

IPHAN, nascido como secretaria durante o governo Vargas – SPHAN. Este órgão tem

como objetivo concretizar esse processo de recuperação do Patrimônio Cultural

Nacional, fundamentando o processo educacional. Para tanto, o IPHAN preparou um

Guia Básico de Educação Patrimonial, com propostas para o desenvolvimento de

ações no que se refere às questões do Patrimônio cultural. O IPHAN busca assegurar

a permanência da maior parte do acervo arquitetônico e urbanístico brasileiro, bem

como do acervo documental, etnográfico, das obras de arte integradas e dos bens

móveis. Não poderíamos deixar de lembrar aqui, do primeiro patrimônio histórico e

cultural que nasceu em plena selva amazônica, dando origem à cidade de Porto

Velho-RO, a Estrada de ferro Madeira Mamoré2, de acordo com dados do IPHAN-RO

(2004). A construção da Estrada de Ferro Madeira-Mamoré (EFMM) se deu entre

1907 e 1912, sendo referência de um novo ciclo de integração territorial, para a

consolidação de fronteiras e inserção da região nas estratégias de desenvolvimento

econômico. No início do século XX o Brasil negociava com a Bolívia a incorporação

territorial do Acre, e o país vizinho comprometeu-se com a construção da via de

acesso ao Atlântico para escoar a produção de borracha.

A cidade de Porto Velho, atual capital do Estado de Rondônia, surgiu para

atender à construção da Madeira-Mamoré, que, com seus 366 km, ligaria Porto Velho

a Guajará-Mirim, na fronteira com a Bolívia. A narrativa da sua construção é sempre

dramática e assume ares de epopeia, dado o esforço para subjugar a Floresta

2 Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. 1959; FERREIRA, Manoel Rodrigues, A Ferrovia do Diabo.
1995; SOUZA, Márcio, Breve História da Amazônia, 1994; SALLES, Vicente. FONSECA, Dante
Ribeiro; TEIXEIRA, Marco Antônio Domingues. História Regional: Rondônia. 2001; HARDMAN,
Francisco Foot. O Trem Fantasma. 1998; FERREIRA H, Reminiscências da Madmamrly e
outras. 1969; CANTANHEDE, Antônio. Achegas para História de Porto Velho. 1930. BLACKMAN,
Cledenice. Do Mar do Caribe à Beira do Madeira: A comunidade antilhana de Porto Velho, 2015.
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Amazônica e a população indígena, além das incontáveis mortes de trabalhadores

envolvidos na execução da obra.(TEIXEIRA,2001)

Assim a cidade de Porto Velho nasceu a partir do imaginário dos mitos das

lendas, das histórias dos desbravadores que vieram de todo o mundo, em busca do

Eldorado em plena selva Amazônica. Desse modo, cada geração reconstrói aquele

passado e o sistematiza em uma narrativa, como bem salienta Sandra Pesavento:

[...] uma cidade inventa seu passado, construindo um mito das origens,
descobre pais ancestrais, elege seus heróis fundadores, identifica um
patrimônio, cataloga monumentos, transforma espaços em lugares com
significados. Mais do que isso, tal processo imaginário de invenção da cidade
é capaz de construir utopias, regressivas ou progressivas, através das quais a
urbs sonha a si mesma. (PESAVENTO, 2002, p. 25)

Nesse sentido, essa história comum passa a pertencer a cada geração que se

segue. As memórias de cada indivíduo estão fortemente ligadas às construções que

sinalizam um passado comum a todos. Ecléa Bosi (1987, p. 199-200) ressalta: “[...]

cada geração tem, de sua cidade, a memória de acontecimentos que são pontos de

amarração de sua história e as lembranças se apoiam nas pedras da cidade”.

A vivência de um período histórico marcado por uma legislação democrática

garante que novas perspectivas possam ser construídas em vista da rememorização

de uma história mais significativa, especialmente de quem e para quem historicamente

foi deixado de lado: os mais pobres, os explorados, os dominados. Além disso,

permite que a sociedade civil e os órgãos públicos na contemporaneidade possam

desenvolver ações adequadas que fortaleçam a identificação, a valorização e a

preservação da memória dos lugares e os lugares de memória, dentro desta nova

perspectiva histórica.

Assim, todos nós, que entendemos a importância e o papel que o Patrimônio

Histórico Cultural desempenha na reconstrução e valorização da identidade de cada

indivíduo e de cada coletividade que constrói num mesmo local a sua história,

deveríamos pensar em como colaborar neste sentido. Este também é um desafio que

a escola deveria assumir dentro do contexto de objetivar uma educação de qualidade,

seja ela pública ou privada.

Dessa forma, podemos citar vários exemplos, como da aluna Marta, do 3º ano

da Escola Anísio Teixeira, que contribuiu com a discussão falando que:
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– “Eu acho que tá faltando mais conhecimento, estudarmos mais sobre as

nossas culturas regionais, os negros que desbravaram Rondônia os povos indígenas

e africanos porque somos descendentes deles. Como por exemplo, vem pessoas de

fora prestar concurso aqui em Porto Velho-RO, sendo que nós mesmo que somos

daqui não sabemos sobre nossa própria história Regional, dai cai numa prova de

concurso ou no ENEM, e nós que somos daqui não sabemos responder. Porque falta

conhecimento o que ocorre é que cada Estado deveria estudar mais sobre sua região

sobre sua história dos nossos antepassados, porque isso, por uma parte pertence a

nós. Nós temos uma história para passar para as futuras gerações”.

Através dos relatos acima, nota-se o quanto é importante os estudos da

História e da cultura regional em nosso estado. Como a aluna Marta mesmo falou, “cai

uma questão dessas sobre os negros e os povos indígenas amazônicos no Enem ou

concurso e pouco ou quase nada sabemos”. Nesse sentido, nós, profissionais da

Educação, sobretudo das áreas de História, Literatura, Artes e Sociologia, temos que

nos preocupar mais quanto a essas questões. O nosso estado é diversificado e rico

em se tratando de questões étnico-raciais e afro-brasileiro. Temos diversas etnias

indígenas espalhadas por todo o estado de Rondônia, como os povos Karitianas

Amondawas, Araras, Cintas Largas, Gavião, entre outras etnias.

Em relação aos negros, podemos citar, por exemplo: os barbadianos, negros

escravos que construíram o Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa

Marques. Segundo dados da História Regional de Rondônia (TEIXEIRA, 2002), as

irmandades religiosas de Rondônia surgiram durante os séculos XVII e XVIII, quando

foram trazidos os primeiros escravos para as minas do vale do Guaporé.

Os historiadores Dante Ribeiro da Fonseca e Marco Antônio Domingues

Teixeira (2009) afirmam que nesta região os negros dedicaram-se à devoção de São

Benedito e fundaram em Vila Bela da Santíssima Trindade a Irmandade dos Pretos de

São Benedito, de onde a devoção ao santo negro católico se expandiu, difundindo-se

entre a população das margens dos rios a lenda de São Benedito, que foi um escravo

que lutou para proteger os negros dos martírios e sofrimento do cativeiro.

É importante destacar que todos esses povos fazem parte da cultura e do

imaginário afro-amazônico. Histórias e patrimônios que também fazem parte da cultura

brasileira. Além disso, a cultura cabocla foi envolvida em isolamento e mistério, a
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Amazônia foi construída num sistema de vida dinâmico sobre a forma de trabalho dos

ribeirinhos e extrativistas, seringueiros, coletores de castanha, mateiros, fazendeiros e

os artesãos. Nesse contexto, pode-se observar no homem amazônico e no caboclo

uma constante busca sobre os segredos de seu mundo imaginário, recorrendo

dominantemente aos mitos, às crenças e às festividades de origens afro-brasileiras

(TEIXEIRA, 2009, p. 78-79).
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SEÇÃO II: HISTORICIDADE E COLONIALISMO

Historicamente, desde o período colonial entre 1500-1822, a ancestralidade

africana de acordo com Marcos Aurélio Luz Agadá(2000) sempre foi concebida como

sinônimo de impureza e contaminação, o que contribuiu para criar e consolidar uma

imagem estereotipada e extremamente negativa dos negros e dos pardos em nossa

sociedade. Percebe-se que as histórias contadas nos livros didáticos nas escolas

ainda imperam dentro de uma perspectiva eurocêntrica. Percebe-se claramente que a

desigualdade social vivida pelos negros durante gerações os transformou na maioria

da população pobre do país. Segundo Kambegele Munanga(2005):

Todos, ou pelo menos os educadores conscientes, sabem que a história da
população negra quando é contada no livro didático é apresentada apenas do
ponto de vista do “Outro” e seguindo uma ótica humilhante e pouco humana.
Como escreveu o historiador Joseph Kizerbo, “um povo sem história é como
um indivíduo sem memória, um eterno errante”. Como poderia ele então
aprender com facilidade? As conseqüências de tudo isso na estrutura
psíquica dos indivíduos negros são incomensuráveis por falta de ferramentas
apropriadas. Mas elas existem certamente e devem como mostra bem Franz
Fanon no seu livro Pele Negra, Mascaras Brancas, prejudicar o sucesso
escolar do aluno negro e de outros submetidos ao mesmo tratamento.
Munanga (2005, p. 16)

Nesse contexto, a sociedade brasileira está percebendo que é chegado o

momento de se quebrar o silêncio sobre o racismo, o preconceito, a intolerância

religiosa e a discriminação racial, sobretudo as mazelas que têm feito com que os

afrodescendentes em nosso país tenham sido vistos até agora de maneira

incompatível com o sentido de uma sociedade igualitária, com a demonização da

história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas e em nossa sociedade.

Percebe-se que essa realidade tem contribuído para inibir, por exemplo, o

desabrochar integral de todos os campos das ciências humanas e significados sem

distinção, inclusive intelectualmente nas escolas e nas universidades. Nesse sentido,

cabe-nos um questionamento: Por que a Lei 10.639/03, que já completou doze (12)

anos de sua publicação, efetivamente não foi implementada nas salas de aulas e no

ambiente escolar? Quais os fatores que podem ser destacados nesta ação/ não-ação

dos professores? Quais as causas identificadas pelos professores como sendo as

principais dificuldades para a implementação da lei? Quais as causas identificadas

pelos alunos? Qual escola mais trabalhou sobre a questão afro-brasileira e africana,
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segundo as pesquisas de campo? O que os supervisores têm a dizer sobre a Lei? E o

que dizem os gestores escolares?

Responder a estas questões é fundamental considerando o pressuposto de

que a Lei 10.639/03 é um importante instrumento para o resgate da História e Cultura

afro-brasileira e africana, essencial para a construção de uma sociedade sem racismo,

sem discriminações e sem preconceitos, que hoje afetam grande parte da população

brasileira. Assim, os educadores cumprem um papel protagonista na construção da

pluralidade cultural no processo educacional.
Para cumprir este papel os educadores precisam romper com uma prática

preconceituosa que, consciente ou inconscientemente, produz e reproduz o racismo

nos ambientes escolares. O Estado brasileiro, por sua vez, deve ser responsável pelo

fornecimento amplo de acesso dos educadores à formação continuada, teórica e

prática, que dê subsídios a estes profissionais para o efetivo trabalho de

reconhecimento e valorização da diversidade étnica e cultural ao ambiente escolar.

Nesse viés, percebe-se através da História Regional de Rondônia (TEIXEIRA;

FONSECA, 2002) que, com passar dos anos, a Amazônia do século XVIII, que tinha

incipiente atividade agropecuária, transformou-se em polo de extrativismo do látex e

da produção da borracha silvestre em pequena escala. Entretanto, foi no decorrer da

segunda Revolução Industrial, com a invenção das máquinas, sobretudo, locomotivas

e motores movidos a óleo Diesel, desenvolvidos principalmente dos Estados Unidos,

Inglaterra e França, que se possibilitou o Boom do desenvolvimento industrial da

borracha em larga escala nas indústrias.

Historicamente, os negros vinham de todas as partes do mundo para trabalhar

sob o estatuto de escravizados, datando-se no Brasil desde o período colonial, séc.

XVI. Podemos abordar, por exemplo, a escravidão no Vale do Guaporé no séc. XVIII.

De acordo com os estudos regionais de Rondônia(TEIXEIRA,2002), a família

escravizada, no vale do Guaporé, estruturou-se em seus aspectos mais gerais a partir

do modelo tradicional da família cristã portuguesa. Dessa forma, o etnocentrismo e o

eurocentrismo vigoraram durante muitos séculos de colonização, sendo que a religião

imposta pelo colonizador aos negros do Guaporé, como de todo o restante da colônia,

foi o catolicismo.(TEIXEIRA, 2002, p. 26).

Como podemos notar, ao longo das sucessivas expansões imperialistas na

Amazônia, foi através do próprio cristianismo que a escravidão foi legitimada,
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constituindo-se em uma religião de obrigações formalistas, sobre a ideologia do

catolicismo colonial, pregando os alicerces da ordem senhorial e da dominação

escravocrata.(TEIXEIRA, 2002, p. 27)

Nesse sentido, podemos observar no texto de Marcos Aurélio Luz Agadá

(2008) ao dizer que:

É importante destacar a coexistência do contínuo civilizatório africano com a
civilização aborígine, caracterizando a pluralidade das nações nas Américas e
marcando formas de enfrentamento do Estado-nação moderno,
europocêntrico. Agadá aprofunda a perspectiva que trata da tensão entre os
valores etnocêntrico-evolucionistas que regem a sociedade oficial e as
comunalidades africano-brasileiras e aborígines, demonstrando, que é no seio
dessa tensão que se dá a dinâmica histórica das formações sociais nas
Américas, para além do paradigma das lutas de classe. Essas tensões se
caracterizam pelo colonialismo e seus desdobramentos estratégicos, como:
catequização, políticas genocidas, políticas de embranquecimento, repressão,
recalque; por outro lado, há insurgências negras e aborígines pela afirmação
existencial e coletiva dos seus patrimônios civilizatórios. Assim, essa luta
envolve, portanto, formas geralmente desprezadas pelos cientistas sociais, ou
seja, uma dinâmica na microfísica do poder, rotulada como "cultura", que
abarca as tentativas de impor valores e políticas de abandono para atender
ao projeto neocolonial e imperialista.(AGADÁ,2008, p.118)

Diante dessa coerção imposta pelo colonizador, os escravizados mesclavam

as práticas católicas com práticas religiosas étnicas oriundas da África e de culturas

ameríndias. Desenvolvia-se o fenômeno do sincretismo religioso, caracterizando-se

por práticas ritualísticas, mágicas e divinatórias de origem afro-indígena. A religião

umbandista é um exemplo desse fenômeno espiritual. Segundo o antropólogo Roger

Bastide (1960), a prática da religião de matrizes africana da população era comum no

período entre os séculos XVIII e XIX.

Sobre essa questão, percebe-se que a religião africana vivida pelos

escravizados no Brasil tornou-se assim diferente de seus antepassados, mesmo

porque não vinham todos os escravos de um mesmo local, não pertencendo a uma

única cultura. Gêges, Nagôs, Iorubas, Bantos, Malés3 e tantos outros povos trouxeram

cada um sua contribuição histórica e cultural, refundindo-as à luz de necessidades e

realidades novas, seguindo seu ideário afrodescendente. Podemos observar escritos

de Sodré em sua obra O Terreiro e a Cidade (1988). O autor comenta sobre os Nagôs

3 Historicamente, habitavam o reino de Ketu (atual Benin), na África Ocidental. Durante o século
XVIII e até 1815, foram escravizados e trazidos em massa para o Brasil durante o chamado "Ciclo
da Costa da Mina", ou "Ciclo de Benin e Daomé. Termos como "nagôs", "jejes”, "Iorubá", "Bantos,
Malés”. Representavam identidades étnicas criadas pelo tráfico de escravos e cada termo continha
um leque de tribos escravizadas de cada região. Pierre Verger,1987).
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e a comunidade litúrgica afro-brasileira, da seguinte maneira:

Os nagôs reinterpretaram aqui a sua singularidade civilizatória, traduzindo a
realidade original (africana) em representações adequadas à especificidade
do território brasileiro [...] A reinterpretação nagô sempre foi ao mesmo tempo
ético-religiosa e política, o que implica luta para instituir e fazer aceitar a
realidade reinterpretada ou traduzida [...]. A comunidade litúrgica afro-
brasileira ou de terreiro implica a ideia de um corpo grupal forte o suficiente
para dar proteção contra as adversidades, contra o estrangeiro hostil [...]. A
liturgia não deixa, assim, de vestir ou exprimir uma prática política bastante
clara (SODRÉ, 1999, p. 167-170).

Em Frantz Fanon (1968) podemos perceber todo esse viés explorador da

colonização; no Brasil, inicialmente com os povos indígenas, logo depois com os

africanos e seus descendentes, a fim de ocupar territórios e enriquecer à custa da

exploração da mão de obra negra. Do mesmo modo, a condição do negro em nossa

sociedade ainda continua excludente e silenciada. Nossa forma de fazer a educação

escolar continua fiel aos moldes do poder capitalista hegemônico. Conforme acentua

Marilena Chauí (In: BOSI, 1994):

Pensar as formas de opressão à memória em uma sociedade capitalista nos
remete aos bloqueios colocados aos caminhos da lembrança, em uma
sociedade que destrói os suportes materiais da memória e que se recusa ao
diálogo e à reciprocidade com as diferentes formas de socialização dos
grupos que não se enquadram nos limites produtivistas requeridos pelo
capital. Portanto, significa pensar uma sociedade que coloca no espaço do
banimento e da discriminação, sob o signo da incapacidade e da
incompetência os diferentes sociais. Esta maneira de operar é própria de uma
organização social que se pretende única; em que arrancar os marcos e
apagar os rastros das memórias pertencentes aos grupos economicamente
subalternizados tornou-se fundamental para se restaurarem os estereótipos
oficiais, necessários à sobrevivência da ideologia dos grupos
hegemônicos(...) (CHAUÍ, 1994, p.18-19).

Nesse sentido, o racismo, o preconceito e a discriminação racial são malefícios

que existem tanto na escola, quanto na sociedade, muitas vezes mascarados ou

assumidos descaradamente, estando presentes nas atitudes, nos valores ideológicos,

em normas vigentes e nos procedimentos realizados habitualmente, trabalhando a

partir de valores euroetnocêntricos4. Dessa forma, os sistemas de educação capitalista

hegemônicos, levam crianças negras e adolescentes afro-brasileiros a se sentirem

4 Euroetnocêntricos é uma atitude na qual a visão ou avaliação de um grupo social está baseada
nos valores europeus, como referência, como padrão, de forma preconceituosa, considerando um
grupo como superior a outro, perpetuando-se assim, a história oficial celebrativa cujo triunfalismo é
a vitória do vencedor a pisotear a tradição dos vencidos.(CHAUÍ,1994).
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excluídos ,inferiores e a serem assim considerados por muitos. Esses sujeitos, muitas

vezes, ao conviverem com imagens estereotipadas e atitudes que causam danos

psicológicos e morais, bloqueiam o desenvolvimento da sua personalidade pessoal,

étnica e cultural, o que os leva muitas vezes à evasão escolar.

Dessa maneira todos nós nos lembramos do que aprendemos na escola

desde cedo: De que houve um período na história do Brasil colonial Século XVI, em

que o território brasileiro era uma colônia do império ultramarino português. No qual

o negro era apresentado apenas como escravizado, trabalhava sob tratamentos

brutais vindos da parte dos latifundiários colonizadores e possuidores de riqueza de

todo tipo, terras, garimpos, e muito ouro à custa dos negros que vinham aprisionados

nos famosos Navios Negreiros, sendo castigados no tronco e reclusos em abrigos

coletivos desconfortáveis, as senzalas.

A aluna Rafaela, do 2º ano da Escola São Luiz, diz que:

– “A importância da cultura afro-brasileira nas Escolas é de suma importância para a

formação dos adolescentes sabemos que o Brasil é um país miscigenado é um país

que é formado por diferentes raças e a cultura africana desde o período colonial de

nossa historia  século XVI da época da escravidão os escravizados eram formados

por africanos, juntamente com os indígenas que também foram massacrados e feitos

de escravos. E dentro das escolas a questão da cultura africana, ela é muito

desvalorizada, pouco comentada. Tem aquela parede, né! Os professores evitam falar

disso, quando chega nesse assunto muitos pedem para a gente passar a página e ir

para outro capítulo.

Vejam que relato importantíssimo o que colhemos dessa aluna. Além de ela

nos mostrar claramente que tem conhecimentos sobre a cultura afro-brasileira, ainda

aponta sugestões de melhorias. Observa-se pelo seu relato que ela também denuncia

a falta de compromisso do profissional em abordar e discutir sobre as questões afro-

brasileiras na escola, como podemos notar quando ela diz: “Tem aquelas paredes né!

Os professores evitam falar disso na sala de aula e isso impossibilita dos alunos

conhecerem melhor a cultura africana”.

A parede a que a aluna se refere nos faz refletir sobre que parede que ela

está se referindo, o que realmente significa. A parede da indiferença, do preconceito,

da intolerância, da invisibilidade social, do racismo, politicamente do descaso da

Educação na falta de investimentos, sobretudo mais apoio didático pedagógico e
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cursos de capacitação sobre a temática, implantação dos estudos afro-brasileiros na

grade curricular das universidades desde a graduação nos cursos de história, artes,

literatura e áreas afins como diz a Lei 10.639/03.

Todos nós estudávamos, também, nas escolas que foi a Princesa Izabel em

1888 que “ libertou” os escravos com a Lei Áurea. É notória essa história contada

pelos livros didáticos ideologicamente num viés exacerbado de eurocentrismo e

exploração da cultura do outro. Nota-se através dos textos convencionais e do senso

comum pelo qual se acredita que uma bondosa princesa branca os alforriou,

libertando de toda a desgraça, marcando a história da escravidão no Brasil. Outras

tantas lutas, organizações e resistências da história desse povo negro são até hoje

silenciadas e esquecidas tornando-se uma sociedade do esquecimento citada por

Olga Von Simson(1997).

De acordo com Muniz Sodré (1999)o assassinato punitivo e a brutalidade com

a qual os escravizados eram coagidos à obediência ganham ares de fato da

normalidade. Não é comum em nossas escolas exteriorizarem indignação ao abordar

a morte de um negro no tronco. Na maioria das escolas esse fato é silenciado,

entretanto não é somente isso que é silenciado. Nosso país ainda silencia a história e

cultura afro-brasileira em nossas escolas, de todos os tipos, como, por exemplo: a

violência motivada principalmente pela descendência dos povos indígenas e os

negros. Nesse sentido, comenta Freire(2001)do seguinte modo:

Estigmatizando o preto [...] e o índio, ambos não nascidos na Europa,
valorizavam Deus, o Céu, o sacerdote, o branco, o cristão, o casado pelas leis
católicas, a monogamia, a nomeação (após o batismo o gentio tinha um
nome), o conquistador, o Bem, a alma, o tempo, as línguas latina e
portuguesa, o civilizado, o trabalho, a Metrópole, a guerra justa, a legalidade,
a racionalidade e o aldeamento; condenando o Demônio, o Inferno, o
feiticeiro, o índio e o preto, o pagão, o amancebado, a poligamia, o gentio, o
conquistado, o Mal, o corpo, a atemporalidade, a natureza, as línguas
gentílicas, o inculto, o ócio, a Colônia, a guerra de vingança, a legalidade,
irracionalidade e o nomadismo.(FREIRE, 2001, p. 34)

Nesse viés, de acordo com Hampaté Bâ (1975), a diversidade das tradições

de matriz africana no processo do tráfico negreiro foi trazida por diversos povos de

diversas regiões do continente africano, e mais densamente da África Ocidental e da

África Subsaariana. Bâ ressalta, que a vinda forçada de populações africanas se deu

em três grandes ciclos: O primeiro, denominado Ciclo da Guiné (Século XV), trazendo

pessoas da região da Costa da Guiné, expressão usual para designar toda costa
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ocidental da África; Portugal e seus aliados ainda não tinham instalado entrepostos e

fortes de apoio ao tráfico até então limitado do ponto vista numérico; o Ciclo de Angola

(Século XVII), quando ocorreu o maior comércio negreiro, trazendo milhões de

pessoas na condição de escravos para o chamado Novo Mundo e, em especial, para

o Brasil. Nesse ciclo são representativos o povo banto, a Angola e o Congo, embora

se tenha por certo que subgrupos estiveram igualmente submetidos ao comércio

negreiros, assim como outros da Contra Costa, provenientes, sobretudo da região de

Moçambique; e, por fim, o Ciclo da Costa da Mina, que se entendeu até 1815, quando

o tráfico entrou na ilegalidade até 1851 (HAMPATÉ BÂ, 1975, p. 33).

Historicamente, a República do Benim é um país da região ocidental da África

limitado a norte pelo Burkina Faso e pelo Níger, a leste pela Nigéria, a sul pela

Enseada do Benim e a oeste pelo Togo. Está centrado no Golfo de Benim, também

denominado Costa dos Escravos, onde se localizam atualmente Togo, Benim (antigo

Daomé) e Nigéria. Nos períodos citados chegaram ao Brasil os Fongbe (os falantes da

língua Fon), aqui reconhecidos indistintamente por Jejes (mundobim, Savalu, mahin)

do Benin e do Togo, Os Iorubás da Nigéria, denominados genericamente de nagôs e

outros grupos africanos. As três tradições que constituíram os Povos Tradicionais de

Matrizes Africanas vieram, principalmente, nos dois últimos ciclos: Os povos de língua

banta, vindos no segundo ciclo, os povos de língua ewé-fon5, no terceiro ciclo ao lados

dos de língua iorubá. Cada um desses povos era dividido em diversas comunidades.

(HAMPATÉ BÂ, 1975, p. 36)

Eram Nações, embora os ocidentais tenham reordenado esta concepção

moderna. Não havia uma Nação de língua banta, ewé-fon ou ioruba, mas diversas

comunidades organizadas em cidades, com suas práticas e culturas tradicionais, suas

histórias, ritos, crenças e organizações políticas diversas.

Hampaté Bâ (1975) ressalta que foi na diáspora que essas comunidades

recorreram ao conceito de nação, amparadas nas tradições transplantadas do

continente africano. As práticas afro-brasileiras e as reações das classes dominantes,

que sonhavam um Brasil a partir do modelo ocidental, estabeleceram definitivamente

5 A língua éwé ou ewe (Eʋ egbe) é uma das Línguas kwa falada por cerca de três milhões

de pessoas, principalmente em Gana, Togo e em Benim. Tanto a língua, quanto os escravos que a

falavam, são tradicionalmente conhecidos no Brasil sob os nomes de Jeje, Gegê, ou ainda Jeje-

Nagô.(HAMPATÉ BÂ, 1975).
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no solo brasileiro indelével sentido de pertença e de identidade étnico-histórico-cultural

com as matrizes africanas que lhe dão permanente sustentação através do laço

comum das tradições afro-brasileiras.

Aqui, a noção de tradição está afirmada para fazer notar que há um variado

conjunto de experiências culturais na África que foi atravessado pela experiência da

colonização, de modo que há também culturas coloniais em solo africano. E não é

com essas experiências culturais coloniais/ modernas que estabeleceremos nosso

diálogo, mas com as experiências que resistem, modificam e se rearticulam, apesar da

colonização. Tradicional, portanto, não é apenas o antigo, aquilo que se manteve em

movimento, conservou-se em mudanças, diante das forças coloniais que construíram

a África, tal como de modo geral a conhecemos hoje.

Um dos principais problemas que surgem para compreender o que seja

tradicional no continente africano é exatamente a questão colocada sobre a existência

de algum tipo de unidade cultural no vasto continente africano. Pensadores africanos

insistem na inexistência de uma unidade fundamental nas culturas africanas. De

acordo com Hampâté Bâ (1975), ainda que exista uma única África, não há uma

cultura tradicional que valha para toda ela. Ainda assim, existiriam, realmente, culturas

tradicionais na África ao sul do Saara? A resposta certamente é sim, segundo Bâ

(1975, p. 35).

A inexistência de uma unidade fundamental não impede aquilo que Aguessy

(1977) chamou de proprium africanum, que tem a ver com o modo e como os diversos

povos do continente africano, tradicionalmente, têm articulado suas concepções de

mundo. E aqui vemos que esse modo não apaga a diversidade e não deveria entravar

seu reconhecimento. Essa diversidade, que se inscreve na natureza das coisas e na

oralidade, é o que podemos perceber no seguinte texto:

No itinerário histórico dos povos, não poderia constituir um objetivo em si e,
ainda menos, substituir-se à simbiose para a qual se tende e é exatamente
em função desses proprium, que se definem as tradições africanas que, em
sua diversidade, seguem sendo africanas diferentemente das tradições
produzidas no ocidente. Um dos elementos do proprium, e, talvez, sua
característica fundamental é a oralidade. A oralidade não se torna central pelo
desconhecimento da escrita, mas porque esta tem uma importância menos
relevante, não captando o movimento do pensar, do saber, do querer, das
forças vitais. No esteio da oralidade, então, diversas práticas de pensamento,
que se ancoram nas tradições que os povos africanos construíram em suas
histórias. (AGUESSY, 1977, p. 96).
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É importante notar que, ao pensar essas práticas africanistas, deve-se manter

o cuidado de levar em consideração os modos africanos de lidar com a diversidade de

comunidades, advindas da própria oralidade. Conforme Aguessy (1997), o ocidente

tem formas muito particulares de pensar a diversidade e a unidade. E devemos evitar

esse modo colonial de pensar – seja a unidade, seja a diversidade para refletirmos

acerca das tradições africanas que chegam a nossos povos tradicionais de matrizes

africanas. Assim, a mesma estratégia colonial do ocidente concebe a diversidade

como elemento desmobilizador, desarticulador, enfraquecedor, inferiorizador.

Sobre esse aspecto, encontramos o diagnóstico em um encontro ocorrido em

Abomey, atual Benin, em 1974 (UNESCO, 1975). Pensadores reconhecidos e jovens

de diversos países africanos e de outros lugares do mundo discutiam sobre as

tradições culturais no continente negro; no relatório desse encontro encontramos a

seguinte afirmação:

Alguns observadores estrangeiros não hesitam em ver nas diversidades um
fator essencial de divisão. Eles têm mantido o hábito de apresentar aos
africanos a multiplicidade de suas culturas como um espantalho, um
obstáculo fundamental à sua reaproximação. Esses observadores estão,
sobremaneira, preocupados quando não em difamar as culturas africanas, ao
menos de marginalizá-las, isso quando não falam em subculturas. Eles têm
deliberadamente insistido sobre as diferenças e os antagonismos, com o
objetivo evidente de dividir os povos africanos. Eles, muitas vezes, têm sido
capazes de impor seu próprio modo de pensar e de viver, em uma palavra,
sua cultura (UNESCO, 1975, p. 101).

Assim vemos que os estrangeiros – os ocidentais – usam o discurso da

diversidade como forma de marginalização. Mas se os próprios mestres tradicionais

afirmam indelevelmente a diversidade das culturas tradicionais, como nos

posicionarmos sobre isso? Aqui, o apelo às próprias tradições pode nos auxiliar. O

pensador Hampâté Bâ (2010) comenta sobre esse fato nos seguintes termos:

Recorda-nos que a oralidade com sua estratégia fluida e rigorosa, ao mesmo
tempo, mantém a tradição viva, em um movimento constante, ora apelando
para significantes estáveis, ora abrindo espaços para a criação de novos
sentidos e interpretações, múltiplos, plurais. Isso se dá, porque as estratégias
de lidar com a unidade e com a multiplicidade nas tradições africanas são
diametralmente opostas às do ocidente. Enquanto o ocidente busca a
unificação para padronizar e estabelecer hierarquias de poder, normalmente
opressivas, e lê na diversidade o enfraquecimento e o empobrecimento, as
tradições africanas usam, estrategicamente, tanto a unidade como a
diversidade com o intuito de integrar e criar. Para as tradições africanas, há
momentos no qual a unidade deve ser evocada, na tentativa de escapar das
armadilhas do disperso e do desunido, que empobrecem e há momentos no
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qual a diversidade deve ser evocada quando a homogeneização, armadilha
do mesmo e do único, empobrece. E isso me faz entender um ditado banto –
originário de Cabinda – não há floresta boa com um tipo só de árvore.
(Hampâté Bâ,2010, p. 125)

Outro fator ligado à oralidade africana é a questão da ancestralidade: “A

ancestralidade é o motor da história”(...) Dessa forma, comenta Aguessy (1997) sobre

o alicerce da memória e nos recorda que somos sempre filhos de uma família, que

tem várias origens e que se projetará em diversos caminhos no futuro. Temos

parentes ancestrais vivos que estão entre nós e vivos que já não mais vemos com

nossa visão orgânica. Somos ou seremos ancestrais de alguém, de modo que a

ancestralidade é a dinâmica de organização social dos modos de viver no imaginário

da africanidade entre outros povos através da memória. De acordo com Aguessy

(1997):
Respeitam-se os mais velhos porque já foram mais novos e para que nós
possamos deixar o exemplo para que os mais novos tornem-se mais velhos.
Respeitam-se os mais novos, porque eles podem (e devem) tornarem-se
mais velhos, porque eles são o devir que vem, ao passo que os mais velhos
são o devir que são. A ancestralidade movimenta-se assim, entre o passado
e o futuro, para educar e formar o presente. (AGUESSY, 1977, p. 96).

Nesse ponto, percebe-se a lógica da experiência dos mais velhos, através da

memória e suas vivências que têm um valor fundamental no imaginário africano, como

comenta Von Simson (1997), nos seguintes termos:

Nas sociedades da memória, que existiram no passado e ainda subsistem
em locais isolados da África, da Oceania e da América do Sul, e nas quais o
volume de informação é consideravelmente muito mais restrito, a memória é
organizada e retida pelo conjunto de seus membros, os quais se incumbem
também de transmiti-la às novas gerações, cabendo aos mais velhos, devido
a sua maior experiência e vivência, o importante papel social de guardiões
da memória. Cabe a eles a função de transmitir às novas gerações de seu
grupo social os fatos e vivências que foram retidos como fundamentais para a
sobrevivência do grupo.(SINSOM,1997,p.16)

Dessa maneira a autora corrobora com a nossa pesquisa, direcionando-nos

no sentido da valorização da memória e do invisível. O que foi dito pelos alunos e

professores, suas experiências e também o que não se disse, o que está por trás de

um depoimento dos depoentes entrevistados nesse estudo, através da história oral

temática (MEIHY, 1996). A invisibilidade social é citada por Olga Von Simson (2000),

que atesta uma sociedade que alguns estão caracterizando como a do
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“esquecimento”; no caso do negro, isso perpassa o estigma que ele carrega de ser

preguiçoso, indolente, violento e marginalizado.

Por isso, é importante a reconstrução de experiências do passado, não com o

sentido de reinventá-las e nem ficar aprisionado a estas, mas basicamente propiciar

processos de reflexão individual e também coletiva que possibilitem novas criações,

novas produções individuais e sociais. Simson (2000) aponta para o fato de a memória

ser, ao mesmo tempo,

Subjetiva ou individual (porque se refere a experiências únicas vivenciadas
pelo indivíduo), mas também social porque é coletiva, pois se baseia na
cultura de um agrupamento social e em código que são aprendidos nos
processos de socialização que se dão no âmago da sociedade.(Simson 2000,
p. 67)

Dessa forma, os relatos colhidos através da história oral com alunos e

professores das escolas pesquisadas nos apontam para um esquecimento, uma

negação da história e da cultura afro-brasileira. Uma cultura invisível que necessita

ser investigada, pesquisada, discutida e escrita para não se perder e cair no

esquecimento do nosso patrimônio histórico e cultural afro-amazônico.

De acordo com Altuna (1985), comunidade é a forma de organização que

articula o princípio fundamental vital (que tem um caráter eminentemente relacional)

e a própria ancestralidade. Grande família, a comunidade tem primazia sobre o

individual. Os indivíduos só se tornam pessoas, dessa forma, ao entrarem nas

comunidades. Altuna (1985) afirma que:

Não há pessoas sem comunidade, mas também não há comunidade sem
pessoas. A interligação entre as pessoas, advinda do princípio vital e da
lógica familiar da ancestralidade dá o caráter central da noção de
comunidade. Nos povos africanos de língua banta encontramos várias
maneiras de expressar aquilo que em língua Xhosa (uma das muitas línguas
bantas) ficou conhecido como ubuntu. O ubuntu é a caracterização da
humanidade dos humanos em função de seu caráter relacional. Só é possível
ser humano ao fazer parte de uma comunidade. Esta comunidade é formada
pelos vivos, pelos que já viveram e pelos que já viverão. A própria natureza é
parte dessa comunidade, sendo ela também detentora de vontade e sujeito
de direitos. Ubuntu, ao mesmo tempo, nos conclama para a responsabilidade
individual e coletiva de todos para com todos, uma vez que a humanidade de
cada pessoa depende da humanidade de todas as outras e das relações que
se estabeleça com o restante da natureza.(ALTUNA,1985, p. 176)

O autor pontua que a relação com a comunidade para os povos tradicionais
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falantes de língua banta ou outra etnia é eminentemente solidária. É necessário que

estejamos sempre atentos para com os outros, pois nossa humanidade depende

disso. E é preciso tomar uma posição, fazer algo para que o sofrimento do outro seja

reduzido ou extirpado (RAMOSE, 1999).

O sofrimento de um, nesse contexto, é o sofrimento de todos. Este é um dos

motivos para que a própria noção de humanidade dos humanos seja intercambiável

com a de comunidade. Por isso, popularizou-se a tradução de Ubuntu, que significa

como sou porque somos, ou ainda, eu só existo porque nós existimos (MALOMALO,

2010, p. 20).

Observa-se que a visão de mundo dos povos tradicionais de matriz africana

de língua banta se mostra a partir desses elementos articulados entre si. E muitas

vezes, por isso, são vistas pelo ocidente racionalista/ dualista como um sistema de

pensamento folclórico ou apenas místico e sem rigor. Certamente, para uma tradição

(a ocidental) que só consegue pensar em termos duais, opondo a razão ao mito, à

fantasia, ao místico – esse tipo de visão de mundo não pode ser outra coisa além de

uma manifestação do misticismo, sendo, em virtude disso, “inferior”.

Qualquer visualização mais cuidadosa da experiência da tradição de matriz

africana de língua banta mostrará que isso não passa de uma visão estereotipada,

eurocêntrica e racista.

Os povos tradicionais de matriz africana de língua ewé-fon, os povos

tradicionais de matriz africana de língua Iorubás6 da Nigéria – na sua grande extensão

populacional, em que se incluem diferentes subgrupos interligados pelo tronco comum

da língua nagô, pela sua geopolítica e, mais que tudo, pelo profundo sentido das

tradições que lhes dão motivações de grandeza e natureza, como pressupostos de

sua afirmação como povo, a despeito do processo de colonização inglesa que tentou

amordaçá-los se lhes tolhendo até mesmo a noção de pessoa – são, ao lado de tantas

outras civilizações, representativos de práticas defensivas de suas tradicionalidades,

trazendo para a diáspora a capacidade de luta pelo bem comum, além da inserção

das tradições sobre as quais se estabelece todo o sistema de poder estruturado quase

sempre no sentido da senioridade como propriedade do saber acumulado, da

experiência de vida absorvida nos textos litúrgicos dos cultos aos orixás e eguns que

6 A linguagem dos iorubas, é extremamente rica em metáforas, abrange um imenso conjunto de
lendas, contos, fábulas, provérbios, relatos mitológicos e históricos.(Verger,1987).
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estruturam a visão de mundo do povo iorubano.

Em várias passagens do texto de Os condenados da terra, Fanon (1968)

defende que o ódio e a violência desenfreados, mesmo se orientados contra o

colonizador, terão que ser superados com o amadurecimento da luta; segundo ele:

Mas não se sustenta uma guerra, não se sofre uma enorme repressão, não
se assiste ao desaparecimento de toda a família para fazer triunfar o ódio ou o
racismo. O racismo, o ódio, o ressentimento, o desejo legítimo de vingança
não podem alimentar uma guerra de libertação”[...]É verdade que as
intermináveis exações das forças colonialistas reintroduzem os elementos
emocionais na luta, dão ao militante novos motivos de ódio, novas razões
para sair em busca do colono para matá-lo”. Mas o dirigente compreende dia
após dia que o ódio não poderá constituir um programa. Entretanto, a função
terapêutica da violência adquire um significado mais consequente se a
ligarmos aos trechos de Os condenados da terra, que mostram como a
violência revolucionária da guerra de libertação permite ao colonizado liberta-
se e superar a violência fratricida em que se consome a si próprio devido à
alienação causada pelo jugo colonial (FANON, 1968, p. 46).

Dessa maneira, Stuart Hall (2002) aponta para o fato de que o sistema

colonial marcou para sempre as sociedades dominadas, foram muitas as experiências

de dominação em cada território no qual o colonizador aportava. A diversidade era

pretexto para a imposição de valores, de costumes culturais. Para Hall, a diferença se

constitui, nesses casos, em ameaça e deixa de ser uma possibilidade de crescimento:

[...] a colonização reconfigurou o terreno de tal maneira que, desde então, a
própria ideia de um mundo composto por identidades isoladas, por outras
culturas e economias separadas e autossuficientes tem tido que ceder a uma
variedade de paradigmas destinados a captar essas formas distintas e afins
de relacionamento, interconexão e descontinuidade. Essa foi a forma evidente
de disseminação – e – condensação que a colonização colocou em jogo
(HALL, 2002, p. 117).

O autor revela que a própria sucessão de termos que foram cunhados para

se referir ao colonialismo, demonstra a intensidade com a qual uma importante

bagagem política, conceitual, epistemológica estava atrelada com que cada um

deve ser compreendido discursivamente – colonização, imperialismo, neocolonial,

dependência, Terceiro Mundo. Hall explicita que, o desafio está em compreender

esses termos, em suas contradições internas e as relações que construíram

historicamente.
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2.1 Os negros do Vale do Guaporé

Nesse viés colonialista podemos perceber, através da História Regional de

Rondônia, de acordo com os historiadores Dante Ribeiro da Fonseca e Marco Antônio

Domingues Teixeira (2002), que a colonização da região aconteceu no século XVIII

quando portugueses se instalaram no vale do Guaporé e montaram “um sistema de

ocupação e colonização baseado no tripé: mineração, escravidão e ocupação militar

das fronteiras”. Dessa forma, os escravos africanos foram a base desse sistema e,

após o fracasso da empreitada colonial, núcleos de negros permaneceram na região,

isolados e reorganizados, constituindo-se em um dos grupos que viriam a formar as

modernas populações de Rondônia. Outro eixo importante para o povoamento negro

do Estado, como ressaltam os historiadores, foi formado pelos afro-caribenhos, aqui

chamados barbadianos. Esse contingente de trabalhadores especializados foi

deslocado para o vale do Madeira e do Mamoré a fim de atuar na construção da

ferrovia Madeira-Mamoré e sua história vincula-se à história da ferrovia e das cidades

que surgiram em função dela.

Ainda convém lembrar, em Fonseca e Teixeira (1999), que historicamente os

afro-caribenhos ou "barbadianos" 7 trouxeram para os vales do Madeira e do Mamoré

as tradições anglo-caribenhas. Estabeleceram-se como mão de obra especializada

tanto na construção, quanto posteriormente na administração da EFMM. Sua

procedência de colônias britânicas centro-americanas diversas possibilitou-lhes

destaque no contexto das várias nacionalidades que atuaram nas obras da ferrovia.

Ao se instalarem na região já letrados e com formação escolar, evidenciaram profunda

diferença em relação ao restante do conjunto de trabalhadores negros nacionais,

caracterizando-se como um grupo especializado e considerado superior. Essa

distinção foi-lhes extremamente favorável e os colocou na situação de integrantes da

nascente classe média regional.

Tal fato foi percebido pelo grupo como vantajoso e deve ser visto em um

contexto altamente específico, um momento em que negros eram tidos como
inferiores e o Estado Nacional promovia claramente ações de cunho racista e buscava

7 Termo atribuído aos negros estrangeiros vindos do Caribe no início do século XX, mais
especificamente das áreas de colonização inglesa (Barbados) para Porto Velho, Belém e outras
cidades da Amazônia.Hoje é ainda é empregado em relação aos seus
descendentes(TEIXEIRA,1999).
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desenvolver políticas públicas cujo objetivo final era o “clareamento” da população
mais escura. Os barbadianos apresentavam aspectos favoráveis nesse contexto, pois
eram letrados, tinha profissão industrial e urbana, além de sua cultura anglicanizada8 e

protestante os distanciar do universo cultural e religioso dos negros locais. Nesse
sentido, Cledenice Blakman (2015) corrobora com a discussão ao se referir aos
negros do Guaporé da seguinte forma:

Ainda assim, cabe enfatizar a importância cultural, social, econômica e política
dessa comunidade internacional em Porto Velho a partir de 1910.
Destacamos a relevância do Barbadian Town no surgimento da cidade de
Porto Velho, considerado, “então, o maior de todos os bairros [...] construído
em área de concessão da ferrovia. As moradias abrigavam principalmente
trabalhadores negros oriundos das ilhas britânicas do Caribe”. A constituição
dessa comunidade antilhana foi de fundamental importância na justificativa da
criação do município de Porto Velho em 02 de outubro de 1914, tendo em
vista o contingente populacional de imigrantes antilhanos que ficaram em
Porto Velho após a efetivação e construção da Ferrovia Madeira Mamoré.
(BLAKMAN, 2015, p. 51)

Blakman (2015), em diálogo com Ferreira (1969), pontua que, com isso, os

profissionais, tais como escritores, historiadores, cronistas e viajantes que escreveram

sobre a História da Amazônia e a História Regional de Rondônia, mascararam,

limitaram, generalizam, de certa forma, e/ou homogeneizaram a realidade sobre a

identidade dos imigrantes afro-caribenhos. Tendo em vista que os barbadianos que

chegaram a Porto Velho, no início do século XX, são de fato imigrantes antilhanos(as),

mas “foram todos apelidados de Barbadianos” (FERREIRA, 1969, p. 47).

O pesquisador José Willians Simplício (2015), em seu trabalho de dissertação

de mestrado intitulado Nos Caminhos do Divino do Guaporé: um estudo das vivências

na festa do Divino Espírito Santo, em Rolim de Moura do Guaporé-RO, discorre sobre

os festejos dos negros do Guaporé em homenagem ao Divino espírito Santo da

seguinte forma:

Por meio da festa do Divino, é possível evidenciar a marcante presença de
negros que compõem parte do tecido social das populações de todo o Vale
do Guaporé. A festa que envolve todas as comunidades negras do Guaporé,
mostra ainda a forma como os negros se articulam para se divertir, rezar,
comer, cantar, dançar e comercializar (donos de bares, pousadas e barcos).
Momentos importantes para a construção de sociabilidades, memórias e
identidades subterrâneas dessas populações, que têm trajetórias e histórias
que não são contadas ou que, quando são tornadas públicas, quase sempre
vêm escritas de maneira naturalizada e sem criticidade. (SILVA, 2015, p. 159)

8 Designação de uma tradição dentro do Cristianismo que inclui a Igreja da Inglaterra e outras
igrejas historicamente ligadas aquela ou que têm crenças, práticas e estruturas semelhantes.
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Nesse sentido, vale ressaltar que a Festa do Divino é considerada uma

manifestação religiosa afro-brasileira e que muito colabora com a perpetuação da

história e divulgação das culturalidades dos negros quilombolas do Vale do Guaporé-

RO. Fazendo parte do nosso patrimônio histórico e cultural do Estado de Rondônia.

Nesse viés Martha Abreu (1999, p. 34), ao dissertar sobre as diversões públicas

durante as festividades ao Divino do Campo de Santana, no Rio de Janeiro, lembra

que “na maioria delas a população escrava e/ou negra não perdia a oportunidade para

mostrar suas músicas, danças e batuques”. Para a autora, a festa do Divino é uma

manifestação cultural alegre de canto, encanto e dança, que foi herdada das nações

africanas, herança que aparece nos instrumentos da musicalidade executados na

festa, como, por exemplo, a banza, ganzás, atabaques, pandeiros, o tambor de

congolês e o monocórdio de Loango; e nas danças, como chulas, lundus, fados,

cocos, congos e requebros. Além disso, Martha Abreu (1999) revela que, no tempo de

festa, o povo:

[...] reunia as condições de cenário para a criação e expressão de outras
identidades culturais, tecidas constantemente nas ruas por negros, escravos,
libertinos e imigrantes pobres, a partir da prática dos mais diversos gêneros
musicais e de dança.(ABREU,1999, p.106)

O raciocínio elucidado pela autora inclina para a concepção de que o tempo

de festa do Divino é um ambiente que favorece a interação e a convivência de

diversos segmentos sociais, variados gêneros musicais e práticas religiosas diversas.

Em consonância com a perspectiva exposta por Martha Abreu (1999), Mary Del Priore

(2000, p. 49) afirma que: “Festas e procissões, na Colônia ou no Velho Continente,

permitiam, sem dúvida, a todas as camadas sociais o divertimento, a fantasia e o

lazer”.

Nessa perspectiva, a vida difícil dos negros trazidos da África de forma

desumana e insalubre motivou de alguma forma a aproximação destes com o Divino,

uma vez que festejar o santo, para o escravizado, significava também aliviar parte do

sofrimento das suas condições de vida diária. Dessa forma, os negros fizeram um

esforço substancial para atender (sem sofrer grandes processos de mudanças nas

suas heranças culturais) as modificações culturais orientadas pelos senhores de

escravos, pela Igreja, pelas autoridades políticas e policiais durante o Brasil Colônia. O

intuito das autoridades públicas e eclesiásticas apontava para o cerceamento de
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qualquer tipo ou grau de relação de sociabilidade construída pelos negros,

escravizados e pobres durante as manifestações culturais ensejadas naquele período.

Nota-se que, a partir do século XVIII, e principalmente ao longo do XIX,de

acordo com Mary Del Priore (2000, p.58) as relações entre os europeus e africanos

ganhariam novas dimensões. As possibilidades de devassar o interior da África, ou,

pelo menos, projetar um maior reconhecimento de suas zonas mais recônditas, fez

ressurgir, nos relatos europeus, antigos estigmas acerca dos africanos, agora

fortalecidos por investigações e argumentos ditos científicos. Mais do que isso, a

essas viagens somaram-se, já nas últimas décadas do século XIX, as ações

imperialistas/ colonialistas que permitiram aos europeus o controle de grande parte da

África e que, em um movimento desconcertante de dupla direção, participaram da

reinvenção da África e dos próprios povos africanos.

Segundo a historiadora Neide Gondim (1994), em sua obra A Invenção da

Amazônia, os administradores e missionários europeus que desembarcavam pelo

continente, inclusive na Região Amazônica, fariam relatos importantes. As diversas

representações sobre a Amazônia revelam a curiosidade dos europeus, que,

embalados pelo ciclo exótico do Oriente, da África e da América (do XVI ao XVIII),

produziram livros de viagem, relações de missionários e depoimentos de autoridades

que, em missões oficiais ou não, através de uma literatura impressionista, informaram

sobre a fisionomia humana e o ambiente da floresta, com suas riquezas botânicas e

zoológicas, atraindo para o El Dorado naturalistas, homens das ciências, religiosos e

aventureiros de toda a espécie, que vieram em busca não somente do conhecimento

sobre o diferente, mas da riqueza prometida pelos relatos dos viajantes.

Não estamos afirmando que, naquele período, as explicações imagéticas

tenham sido deixadas totalmente de lado, mas que houve uma relativização desses

relatos, ora inferiorizando, ora enaltecendo a fauna, a flora e o homem da região. Os

dois movimentos, segundo Neide Gondim (1994, p. 77), em sua obra A Invenção da

Amazônia, “inventaram uma Amazônia” que variava do “primitivismo pré-edênico ao

infernismo primordial”.

Apesar de preservar a perspectiva eurocêntrica para a compreensão da

realidade de parcela das populações africanas e das representações elaboradas

sobre elas pelos que vinham de fora, os regimes de exploração iriam variar de acordo

com a região e com as intenções das potências europeias. Porém, como pano de
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fundo comum, deixaram a África recoberta por símbolos da presença branca,

reforçaram imagens e estereótipos que habitavam o imaginário ocidental há séculos,

e, por fim, inventaram uma série de novas e profundas cicatrizes a serem

cirurgicamente distribuídas pelos corpos e espíritos africanos (GONDIM, 1994, p. 87).

Vejamos, portanto, como ocorreu a construção do imaginário ocidental acerca

da África entre os séculos XIX e XX. Um dos elementos mais destacados sobre o

período teria sido a associação dos conjuntos imagéticos que chegavam do passado e

as crenças científicas, oriundas das concepções do Evolucionismo Social e do

Determinismo Racial/ Darwinismo Social9, que alocaram os africanos nos últimos

degraus da evolução das raças humanas. Assim, para muitos pensadores europeus,

as teorias raciais explicariam ou evidenciariam o fato de que os africanos seriam prova

viva do desenvolvimento do macaco até o homem, sendo, dessa forma, figuras mais

próximas dos animais do que dos humanos. Esse tipo de argumento sempre recebia a

chancela de expedições ou achados científicos no continente (HENRIQUES, 2004, p.

289). Incapazes de aprender ou de evoluir, os africanos deveriam receber, portanto, a

benfazeja ajuda europeia por meio das intervenções imperialistas no continente.

Segundo o pesquisador Anderson Oliva (2007), em sua tese de doutorado

intitulada Lições sobre a África, ao longo das sucessivas expansões imperialistas em

torno da segunda metade do século XIX, a antropologia, que se constituía como uma

disciplina acadêmica, também era palco de intenso debate entre os deterministas,

homens ligados aos referenciais biológicos e raciais, e os evolucionistas, que

baseavam seus estudos e experimentos entre as diversas camadas das sociedades.

É o que podemos verificar no seguinte excerto:

Percebe-se que essas teorias tiveram um efeito norteador nas
representações elaboradas sobre os africanos do século XIX em diante.
Diante do avanço de novas frentes de expansão do imperialismo e da
dominação e a imposição da fé cristã e dos valores e padrões culturais
europeus estariam justificados pela inferioridade biológica, mental, cultural e
espiritual dos povos do continente. Um dos exemplos mais evidentes desse

9 Conjunto de movimentos e conceitos relacionados às ideias de Transmutação de espécies,
seleção natural ou da evolução, incluindo algumas ideias sem conexão com o trabalho de Charles
Darwin. Neste aspecto, os darwinistas sociais diferenciavam-se da concepção evolucionista, que
percebia as diferenças entre os povos como contingentes e passageiras, defendendo a ideia de que
todos os grupos sociais passariam pelos mesmos estágios de desenvolvimento, em um progresso
constante, adotando a noção de humanidade única. (SCHWARCZ, op. cit: 58). O darwinismo social
rompeu com esta visão, negando a possibilidade de evolução para todos os povos e raças e
difundindo a ideia de raças “superiores” e aptas à evolução e raças “inferiores”, incapazes de
progresso.
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imaginário se encontra vinculado aos estudos e teorias elaboradas sobre
algumas sociedades africanas como os Pigmeus, os Hotentotes ou
Bosquímanos. Para os cientistas europeus esses povos seriam a prova viva
da inferioridade dos africanos, já que possivelmente representariam o
chamado elo perdido, ou seja, a ligação evolutiva entre macacos e homens.
Um olhar europeu sobre as sociedades e culturas africanas. (OLIVA, 2007, p.
68)

Ainda dentro do período colonial, e segundo Anderson Oliva (2007), a África

foi palco de uma série de expedições antropológicas, que buscavam ali respostas para

os modelos teóricos elaborados na Europa acerca do funcionamento e dos padrões

culturais que caracterizavam as bases ou estruturas centrais das sociedades ditas

primitivas. O esforço em decifrar os povos daquela região serviria, para além da

devassa dos aspectos sociais/ criativos africanos, como clara perspectiva antagônica,

informando na imagem invertida do outro, os próprios ingredientes e limites dos

universos europeus, ditos complexos. Para alguns historiadores a intenção, em muitos

casos, deixava de ser meramente científica e serviria como pano de fundo para as

ações colonialistas europeias no continente.

Assim, especificar e desvendar os mecanismos que regulavam as instituições

sociais ou as estruturas organizacionais africanas seriam tarefas que serviriam,

também, evidentemente, como espaço de mediação e hierarquização dos universos

humanos. Neste momento, categorias como primitivos, selvagens e tribais foram

empregadas em larga escala para servir como referência explicativa e de classificação

para os africanos, e encontravam seus antônimos nas categorias aplicadas aos

europeus – complexos, civilizados e cosmopolitas – em um jogo de inversões

maniqueísta e dicotômico. É o que podemos perceber no seguinte trecho de Curtin

(1982) com suas palavras:

Os antropólogos partiram em busca de sociedade primitivas, de ilhotas
culturais, subvertendo as ideias ocidentais sobre a civilização africana. Disto
resultaram graves lagunas na documentação relativa ás sociedades africanas
maiores e mais complexas e, consequentemente, uma nova contribuição ao
mito de uma África primitiva. Seu esforço para abstrair o presente
antropológico do presente real contribuiu para reforçar a convicção de que na
África a mudança vinha obrigatoriamente do exterior, desde que suas
hipóteses pareciam negar qualquer evolução ás sociedades africanas até
chegada dos europeus.(CURTIN,1982,p.80)

Percebe-se, portanto, que nesse momento, ocorreu uma nítida migração do

africano, marcada anteriormente pela escravidão e pelas reminiscências das leituras
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antigas e medievais, para um conjunto de representações que deveria justificar a ação

das potências capitalistas na África e que legitimasse o desenvolvimento do campo

das ciências e do pensamento racional-científico europeu. De acordo com o que

afirma o antropólogo Wilson Trajano Filho (2003), o contorno dado pelas pesquisas

antropológicas realizadas na África, bem como os traços que construíam as imagens

dos africanos no imaginário circulante desse período, deveriam ser marcados pela

perspectiva de evidenciar a condição de primitivo que supostamente caberia aos

povos do continente.

Assim, percebe-se que todos esses elementos etnocêntricos serviriam como

selos antagônicos às imagens divulgadas sobre os europeus, associadas ao

progresso tecnológico, à crença de que as bases de sua civilização seriam superiores,

ou ainda à divulgada teoria de que estruturas biológicas, culturais, políticas, religiosas

e econômicas européias seriam as mais complexas, puras e verdadeiras. Tachados

de preguiçosos e inábeis ao trabalho sofisticado, os africanos deveriam ser

disciplinados e educados pelos serviços braçais, mesmo que compulsórios.

Classificados como primitivos, caberia aos europeus apresentar às etnias africanas o

progresso e o desenvolvimento, em um esforço para arrancá-los de quem tendia a

eternizar-se e de eliminar as marcas de seu estado de “selvageria” e “animalidade”.

Além desse fato, ao longo do século XX, uma série de produções no campo

da literatura e do cinema contribuiu decisivamente para a perpetuação das imagens

dos africanos associados a seres primitivos, submissos, dominados, selvagens,

animalizados, canibais, lascivos, inferiores, sem alma e sem Deus. De acordo com a

historiadora Catherine Coquery-Vidrovitch (2004), com poucas exceções, os africanos

aparecem no cinema a partir dessas imagens, independente do período retratado, ao

mesmo tempo em que as ações europeias no continente, também com poucas

exceções, se revestem de glória, seja pelo domínio, seja pela missão civilizadora ou

pelo combate à escravidão. Já Alfredo Margarido (2003)10 destaca que a clássica

produção Tarzan se reveste de um inquietante conjunto de desinformação sobre a

África e sobre suas realidades, associados aos estereótipos e preconceitos dos mais

diversos matizes.

Ainda dentro deste longo período de colonialismo, o pensamento histórico

10 O seu trabalho centra-se na África, a política de colonização, bem como o conceito de
imperialismo e capitalismo na África. Sua tese de doutorado (1970) estuda o desenvolvimento de
uma "economia colonial" pela França na África equatorial entre 1898 e 1930.(MARGARIDO,2003).
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passava por readequações, surgindo uma espécie de História científica. Porém, os

novos estudos acerca das trajetórias do homem na dimensão temporal apenas

acentuariam os olhares negativos acerca da África. Segundo grande parte dos

historiadores do século XIX, os povos africanos subsaarianos, encontravam-se

imersos em um estado de quase absoluta imobilidade no que se refere aos seus

estatutos e estruturas de ordem política, econômica, tecnológica e cultural, ou seja,

seriam sociedades atrasadas sem transformações ao longo do tempo. Como

podemos observar, os pesquisadores que abordam a construção da historiografia

africana utilizam exemplos que hoje poderíamos chamar de clássicos para descrever

esse estado de coisas. O mais citado é a categórica afirmação do filósofo Friedrich

Hegel (1995), ainda na primeira metade do século XIX, acerca da inexistência da

história na África, ou de sua significância para a humanidade. É o que podemos

perceber nos seguintes termos:

A África não é uma parte histórica do mundo. Não têm movimentos,
progressos a mostrar, movimentos históricos próprios dela. Quer isto dizer eu
sua parte setentrional pertence ao mundo europeu ou asiático. Aquilo que
entendemos precisamente pela África é o espírito não desenvolvido, ainda
envolto em condições de natural e que deve ser aqui apresentado apenas
como limiar da história do mundo (HEGEL,1995, p. 174).

Na realidade, mesmo que pareça justo apontar para o fato de que a postura

teórica de Hegel estava atualizada e em sintonia com o pensamento histórico do

período, e de que o conjunto de sua obra não deve ser desconsiderado por isso, suas

leituras sobre os africanos são extremamente ácidas. Ao mesmo tempo, sua visão da

África é um claro reflexo do imaginário europeu acerca do Continente Negro. Já o

historiador e sindicalista africano Manuel Difuila (1995) defendeu em Mbanza Congo

Zaire: “o reforço da unidade entre os povos nos aspectos econômicos, políticos e

culturais dos negros e lembra que um dos primeiros estudiosos das temáticas

africanas (SCHURZ, 1995, p. 52) comparou a História das raças da Europa a

vitalidade de um belo dia de sol, e a das raças da África a um pesadelo que logo se

esquece ao acordar”. Para parte dos historiadores do século XIX ou da virada para o

XX, a História da África, vivenciada como um espaço marcado pelas transformações

ou pelo exercício de registrá-las, teria começado somente no momento em que os

europeus passaram a manter relações com as populações do continente. Não só pela

ação de registrar e relatar, feita por viajantes, administradores, missionários e
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comerciantes do século XV ao XIX, mas principalmente pelas mudanças introduzidas

pelos europeus.

Em consequência desse fato, nota-se que, a partir da segunda metade do

século XX, novas paisagens políticas, ideológicas e imaginárias passaram a ocupar

um espaço significativo nos horizontes africanos. O fortalecimento dos movimentos de

independência e o aumento das pesquisas históricas sobre o continente fizeram com

que, para grande parte dos africanos e para alguns especialistas ocidentais, a África

passasse a ser vista por meio de outros prismas. Na realidade, desde o final do século

XIX, a partir da ação de um destacado grupo de pesquisadores afro-americanos e

africanos (estes já no século XX), como, por exemplo, Frantz Fanon (1961) Aimé

Césaire (1913) e Manuel Difuila (1995), passou-se a refletir sobre o fato de que os

principais instrumentos e substâncias argumentativas presentes nos discursos

racistas, para atestar a inferioridade africana, apontam para a ausência de história/

capacidade criativa entre suas sociedades e a suposta inferioridade da raça negra,

passando por um processo de inversão/revolução interpretativa. Nesse período surgiu

uma série de investigações recheadas em argumentos hipotéticos de tendências

científicas de escritos postulados (de caráter mais ideológico e etnocêntrico), que

reivindicava o reconhecimento da importância do papel da África na história da

humanidade e tentava desconstruir os olhares preconceituosos de cunho racista e

eurocêntrico, além das imagens negativas elaboradas até então sobre os africanos e

as populações indígenas.

Tendo como ícone pensadores afro-americanos como Aimé Césaire (1913) e

Frantz Fanon (1925-1961), líderes e intelectuais nutriam-se pelos ideais de luta contra

o racismo e o eurocentrismo. Esses autores vem a ser um instrumento de denúncia e

combate ao preconceito e, sobretudo, ao racismo institucionalizado, como no caso do

Apartheid sul africano e da legislação excludente norte americana institucionalizada.

Vivenciada em várias partes do globo, a negritude seria utilizada como um dos mais

sintomáticos e recorrentes expedientes para reconstrução da identidade africana na

segunda metade do século XX. De acordo com Frantz Fanon(1961)ao referi-se ao

racismo burguês:
O Racismo burguês ocidental com relação ao negro é um racismo de
desprezo, é um racismo que minimiza. O racismo da jovem burguesia nacional
baseado no medo. Não difere essencialmente do tribalismo vulgar, das
rivalidades entre sobas ou confrarias. Compreende-se que os observadores
internacionais perspicazes não tenham levado muito a sério os grandes vôos
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retóricos sobre a unidade africana.(FANON,1961,p.135)

2.2 A miscigenação e o processo de branqueamento

Podemos perceber, de acordo com o escritor africano Achilli Mbembe (2001),

que as origens de grande parte das tentativas de se definir ou reinventar a identidade

africana ao longo do século XX foram marcados pelo tenso e conflitante diálogo com

as experiências históricas da escravidão, do colonialismo e, sobretudo, do racismo.

Para alguns pensadores, como Hampâté Bâ (2010) e Anderson Oliva (2007), essas

experiências teriam resultado em um estado extremo de humilhação, sofrimento e

alienação dos filhos do continente africano, criando, assim, um grande obstáculo para

se construir uma auto imagem positiva.

Entretanto, romper com tais legados e buscar nos elementos possíveis de

serem compartilhados [fossem as qualidades históricas, culturais ou humanas, ou

ainda, a eleição de um inimigo em comum, como no caso do imperialismo europeu ou

o racismo] se tornou parte da essência de uma única ideia, de uma única identidade

africana, cuja base [seria] o pertencimento à raça negra (MBEMBE, 2001, p. 174).

Como podemos observar em Mbembe (2001, p. 183), não se questionava a

utilização do argumento racial na identificação das qualidades ou dos problemas que

afligiam determinada sociedade, mas sim o desprestígio que recobria a raça negra:

“Seja na negritude ou nas diferentes versões do Pan-africanismo, a revolta não é

contra o pertencimento africano a outra raça, mas contra o preconceito que designa a

esta raça um status inferior”.

Para alguns teóricos, a miscigenação era concebida como a solução para o

embranquecimento populacional e para o padrão estético europeu seguido no Brasil.

Como podemos ver em Sodré (1999, p. 192): “Por trás da mestiçagem encontra-se a

ideia de uma raça capaz de resolver o problema paradigma branco-europeu e a

diversidade das pigmentações da pele humana no mundo”. Estava então estabelecido

o mundo branco e o mundo negro, que tomaria proporções ideológicas cada vez mais

sofisticadas, transcendendo à questão da cor da pele, como atesta (MUNANGA,2009)

na seguinte citação:

O negro torna-se, então, sinônimo de ser primitivo, inferior, dotado de uma
mentalidade pré-lógica. E, como o ser humano toma sempre o cuidado de
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justificar a sua conduta, a condição social do negro no mundo moderno criará
uma literatura descritiva dos seus pretendidos caracteres menores. O espirito
de muitas gerações europeias foi progressivamente alterado. A opinião
ocidental cristalizara-se e admitia de antemão a verdade revelada negro =
humanidade inferior. À colonização apresentada como um dever, invocando a
missão civilizadora do Ocidente, competia à responsabilidade de levar o
africano ao nível dos outros homens. (MUNANGA,2009 p. 24)

Há registros históricos de que a partir dos anos 1990, quando os

afrodescendentes passam a ser vistos como consumidores, a imagem do negro na

mídia tornou-se mais recorrente. Criam-se produtos específicos destinados aos

negros. Com isso modelos e atores afro-brasileiros ganharam espaço na publicidade.

Nessa década, em 1995, é lançada a revista Raça-Brasil, que é uma mescla de

valorização, orgulho e autoestima, mesmo que com um apelo mais estético do que

político. Nesse sentido, podemos citar vários exemplos de cultura afro-brasileira que

os alunos conhecem na escola através das informações do questionário de campo

aplicado na Escola Estadual Anízio Teixeira. Obtivemos os seguintes resultados: 152

alunos, cerca de 54%, disseram que têm curiosidades em saber sobre religiosidades,

ritos, mitos e crenças afro-brasileiras. 86 alunos, cerca de 46%, disseram que têm

curiosidades em saber sobre cultura, danças, músicas, comidas típicas, além de reis e

rainhas que fizeram parte da história africana.

Sobre essa questão, nota-se a curiosidade da maioria dos alunos sobre a

questão religiosa afro-brasileira. Os mitos e ritos amazônicos são o que eles mais

comentam e demonstram ter muita curiosidade em saber sobre as origens e histórias

que ouvem de pessoas como seus pais, tios, avós, amigos e colegas da escola.

Outros 46% escreveram que têm curiosidades sobre a cultura, as danças, músicas,

comidas típicas e os reis e rainhas africanas. Segundo eles, só estudamos na escola

sobre os reis e rainhas brancos e europeus.

Além disso, 270 alunos, cerca de 79%, disseram que conhecem e sabem dar

exemplos sobre a cultura afro-brasileira, como:

- Músicas e danças: hip – hop, Boi-Bumbá, samba, axé, forró, lambada,

batuque, pagode, carnaval e capoeira.

- Religião: Umbanda, Candomblé, macumba, Batuque, despacho, Preto

Velhos, cigana e Quimbanda.

- Comidas Típicas: vatapá, caruru, acarajé, pé-de-moleque, mungunzá,
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feijoada, buchada, cuscuz e rabada.

Assim, pode-se mencionar, por exemplo, a área musical e a indústria

fonográfica, que formam o espaço onde, provavelmente, haverá maior expressividade

da negritude no Brasil. É inquestionável a contribuição e influência dos negros na

formação cultural brasileira, sobretudo na música. Funk, axé, hip-hop e capoeira estão,

geralmente, associados às culturas afrodescendentes, mas é o samba a referência

mundial da cultura brasileira, originada dos negros habitantes das favelas e dos

guetos. Porém, é nas comunidades litúrgicas afro-brasileiras e em suas religiosidades

que estão todas as suas particularidades culturais: o terreiro é o espaço de práticas e

relações sociais; o candomblé e a umbanda são a religião e o ritual; as músicas,

danças e roupas têm seus significados e representações sobre o mundo da cultura

afro-brasileira.

Historicamente as danças apoiam os indivíduos nas suas atividades básicas,

contribuem também para representar, sintetizar momentos de trabalhos, tais como do

plantio, da colheita, da pesca, da caça, das preparações para lutas, guerras ou ainda

com procedimentos imitativos de animais, de seres fantásticos nascentes nas

mitologias ou em rituais afrodescendentes. Assim observa-se que os indivíduos, sob o

domínio de seus deuses, dançam com gestos e coreografias que são relacionadas

com as suas histórias míticas.

Vale ressaltar que as cantigas também contam as ações, os atributos, as

características e particularidade dos deuses. É o que podemos conferir no texto de

Muniz Sodré (1988), que destaca o papel das danças no processo de transmissão do

saber sagrado:

(...) a dança é um ponto comum entre todos os ritos de iniciação ou de
transmissão do saber tradicional. Ela é manifestadamente pedagógica ou
filosófica, no sentido de que expõe ou comunica um saber ao qual devem
estar sensíveis as gerações presentes e futuras, incitando a vibrar, ao ritmo
do cosmo, provocando nele uma abertura para o advento da divindade (o
êxtase) a dança enseja uma meditação, que implica ao mesmo tempo corpo e
espírito, sobre o ser do grupo e do individuo, sobre arquiteturas essenciais da
condição humana.(SODRÉ,1988, p. 124)

Assim, é através dessas danças e músicas, tocadas nos terreiros, das

religiões de matrizes africanas, como o Candomblé e a Umbanda, do toque dos
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tambores tocados pelos Ogãs11, que os Orixás12 vêm ao palco sagrado para habitar

os corpos dos seus filhos reforçando e fortalecendo o seu Axé13. É isso que se

observa quando visitamos as casas de santo de candomblé de origem Ketu,

denominado Ilê Axé Ode Fumilayô, em Porto Velho-RO. É muito interessante o

movimento do toque dos tambores, pelo soar dos Ilús14 tocando os ritmos de cada

entidade, acompanhada de suas músicas; é assim que os deuses vêem materializar-

se nos fiéis nos cultos de matrizes afro-brasileiras. Como podemos comprovar através

dos escritos de Muniz Sodré (1999):

A liturgia afro-brasileira forma uma comunidade, com “foco gerador de
modelos” de relações e apelo à memória não como função psicológica, mas
uma invenção de um passado, de uma ancestralidade que se afirma e luta
para inscrever a singularidade brasileira no espaço de coexistência nacional
(SODRÉ,1999,p. 220-221)

A valorização da comunidade litúrgica é uma maneira encontrada por

afrodescendentes para cultivar e cultuar suas raízes. Além dos grupos citados, temos

os Iorubas, Bantos, Sudaneses Nagôs15, que aqui chegaram para trabalhar como

escravos nas fazendas. Outras comunidades espalhadas pelo Brasil também buscam

resgatar as origens de diferentes formas, que é fenômeno de dupla lealdade: às

11 Ogãs – (do iorubá - ga: "pessoa superior, chefe", com possível influência do jeje ogã: "chefe,
dirigente") é o nome genérico para diversas funções masculinas como cuidar dos tambores
(afinação, vestimenta, ofos, e alimentação) Animais do "orô" de uma casa de candomblé. É o
sacerdote escolhido pelo orixá para estar lúcido durante todos os trabalhos da casa.
12 Orixás – Os orixás são deuses africanos que correspondem a pontos de força da Natureza e os
seus arquétipos estão relacionados às manifestações dessas forças. As características de cada
Orixá os aproximam dos seres humanos, pois eles manifestam-se através de emoções como nós.
Sentem raiva, ciúmes, amam em excesso, são passionais. Cada orixá tem ainda o seu sistema
simbólico particular, composto de cores, comidas, cantigas, rezas, ambientes, espaços físicos e até
horários.
13 Axé – O termo "axé" (de àse, termo iorubá que significa "energia", "poder", "força") pode se referir
tanto aos assentamentos de orixás que ficam nos pejis (altares de candomblé) quanto à força
mágica que sustenta os terreiros das religiões de matrizes africanas.
14 Ilús – É um instrumento musical, que se compõe de duas ou três campânulas presas por uma
haste de ferro, pertence ao Orixá Ogum, usado no candomblé onde também é chamado de Gã e
em outras religiões afro-brasileira, por isso é o primeiro instrumento que deve ser tocado nas
liturgias dos cânticos.
15 IORUBAS, NAGÔS OU SUDANESES: dividiam-se em três subgrupos: iorubas, jejes e fanti-
ashantis, trazidos do sudoeste do continente africano, que hoje é representado pela Nigéria,
Daomei e Costa do Ouro e seu destino geralmente era a Bahia.
GEGES: são um povo africano que habita o Togo, Gana, Benim e regiões vizinhas, representado,
no contingente de escravos trazidos para o Brasil, pelos povos denominados fon, éwé, mina, fanti e
ashant.
BANTUS: grupo mais numeroso, dividiam-se em dois subgrupos: angola-congoleses e
moçambiques. A origem desse grupo estava ligada ao que hoje representa Angola, Zaire e
Moçambique (correspondestes ao centro-sul do continente africano) e tinha como destino
Maranhão, Pará, Pernambuco, Alagoas, Rio de Janeiro e São Paulo.
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origens e ao país que agora residem. É o que podemos observar nos escritos de

Ribeiro(2004), que trata de um modo singular a produção da subjetividade, a

construção de um imaginário coletivo e a organização de instância de enunciação da

identidade do grupo nos seguintes termos:

Os quadros simbólicos de uma referência próprios a esse tipo de etnicidade
desterritorializam, abrangem espaços efetivos, rituais e políticos difíceis de
delimitar. E a relação entre o local, global e original (real ou mítico), nesse
contexto se dá em termos bastante complexos, que podem ser tanto ao
mesmo tempo confluentes e conflituosos. A mídia absorve, reelabora e
transmite o imaginário coletivo nas representações sociais. Então analisemos
como fica o negro na mídia? Não muito diferente da sua realidade social. É
verdade que a realidade está se modificando, o problema é que essa
mudança é muito lenta. Enquanto isso os afro-brasileiros que estão à margem
da sociedade desde a abolição da escravatura (e durante a escravidão),
agora continuam marginalizados nas favelas, com acesso precário ao estudo
e emprego e também sem ser representados na sociedade (cargos político) e
na mídia (jornalistas, atores e personagens que realmente identifiquem os
afro-brasileiros). Não há como dizer que as oportunidades são iguais para
todos se no Brasil os negros vivem, em média, seis anos menos que os
brancos, recebem menos da metade de seus salários e, de cada mil crianças
negras nascidas vivas, 76, 1 morrem antes de completar 5 anos de idade, 30,
4 a mais que as crianças brancas. Não há como afirmar que existe igualdade
em um país onde dos cerca de 45% de afrodescendentes (negros e pardos),
69% desta população é pobre e a taxa de pobreza entre os negros é quase
50% maior que entre os brancos. (RIBEIRO,2004, p. 20-21)

Nesse sentido, é necessário refletirmos sobre o esquecimento histórico das

culturas afrodescendentes, resultado dos séculos de colonização, exploração,

marginalização e exclusão social. Na verdade não se dá o devido valor no currículo

escolar sobre essa questão da cultura afro-brasileira. Há, além disso, a necessidade

de contemplar no currículo uma visão atual e mais completa da história e cultura dos

povos afro-brasileiros, contribuindo para o entendimento das dificuldades e

possibilidades do continente diante de outras visões de mundo.

É necessário que as novas abordagens historiográficas se constituam em um

terreno fértil para que a história de todos aconteça. É necessário colocar em prática

nas escolas o que dizem as leis 10.645/03 e 11.645/08, de acordo com os PCNs e a

L.D.B.E.N.

O grande desafio é provocar discussões e novas experiências didático-

pedagógicas para que o ensino da história afro-brasileira ocupe um maior espaço no

currículo do ensino Básico, Fundamental e Médio, e se apresente dotado de um novo

significado, tanto para os que ensinam como para aqueles que aprendem. Por isso,
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salientamos a necessidade urgente de se conhecer a história deste povo, que foi e

ainda é muito importante para o entendimento étnico-cultural. Além disso, a história da

África é importantes para nós, brasileiros, porque ajuda a explicar nossas raízes e a

ancestralidade(DEL PRIORE, VENANCIO, 2004). Mas, sobretudo, é importante

também por seu valor próprio e porque nos faz melhor compreender o grande

continente que fica em nossa fronteira leste e de onde proveio quase a metade de

nossos antepassados.

Durante muito tempo a propaganda oficial fez desse evento histórico um de

seus maiores argumentos em defesa da suposta tolerância dos portugueses e dos

brasileiros brancos em relação aos negros, apresentando a Abolição da Escravatura

como fruto da bondade e do humanitarismo de uma princesa. Como se a história se

fizesse por desígnios individuais e não pelas ambições coletivas dos detentores do

poder ou pela força inexorável das necessidades e aspirações de um povo.

A tentativa de vender a abolição como produto da benevolência de uma

princesa branca é parte de um quadro maior, que inclui outras fantasias e ideologias,

como a “colonização doce”, apelido suavizador para as violências perpetradas pelos

portugueses na África e nas Américas e o “lusotropicalismo”, expressão que encerra a

contribuição lusitana para a construção de uma civilização tropical supostamente

aberta e tolerante. Talvez do tipo daquela por eles edificada em Angola, Moçambique

e Guiné-Bissau, quando a humilhação e a tortura foram amplamente usadas como

formas de manter a dominação física e psicológica de europeus sobre africanos.

Na verdade, o processo que resultou na abolição da escravatura pouco tem a

ver com razões humanitárias, embora essas, é claro, também se fizessem presentes.

O que de fato empurrou a Coroa imperial a libertar os escravos foram, em primeiro

lugar, as forças econômicas subjacentes da época, a efervescência das máquinas, a

Revolução Industrial, o avanço do capitalismo, fatores capitaneados por uma

Inglaterra ávida de mercados para os seus produtos manufaturados.

Explicam-se desse modo as pressões exercidas pela Grã-Bretanha sobre o

Governo brasileiro, especialmente no que tange à proibição do tráfico, que acabaria

minando os próprios alicerces da instituição escravista. Outro fator fundamental foi o

recrudescimento da resistência negra, traduzido no pipocar de revoltas sangrentas,

com a queima de engenhos e a destruição de fazendas e quilombos, que

historicamente se multiplicaram nas últimas décadas do século XVIII.
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SEÇÃO III: A QUESTÃO DA LEI 10.639/03 NAS ESCOLAS E A LDEBN

Observa-se que a Lei 10.639/03, de acordo com a LDBEN, propõe a inclusão

nos currículos escolares das variadas temáticas da diversidade cultural afro-brasileira

e africana, contudo, entra em choque com os valores dos sujeitos professores, pois

muitos deles são parte de uma geração formada por uma concepção eurocêntrica

desde as séries iniciais de ensino Fundamental e Médio, e logo após, dentro das

academias, o que nos remete a uma questão muito importante no campo do

imaginário sociocultural escolar. Sobre essa questão indagamos:

O que está sendo feito no currículo das universidades e faculdades,

especialmente nos cursos que trabalham com formação de professores de história,

artes e literatura, para a efetiva implementação da Lei 10.639/03? O que as escolas

públicas vêm fazendo para pôr em prática a referida lei, ou pelo menos minimizar o

racismo e a intolerância religiosa no convívio escolar? O que as Secretarias de

Educação têm promovido ou feito pela causa? Minha percepção, ao realizar uma

pesquisa como esta, é que pouca importância ou quase nada está sendo feito a favor

da História e Cultura afro-brasileira e africana nas instituições escolares de modo

geral. É o que podemos comprovar através de relatos dos próprios professores e

alunos. Nos seguintes depoimentos:

A aluna Beatriz, do 1º ano, da Escola São Luiz, disse:

– “no começo existia muita escravidão e agora, hoje em dia, é muito raro

saber sobre a escravidão”.

A professora Ana, de Literatura, da Escola São Luiz, também relatou o

seguinte:

– “Muito pouco se houve falar, porém, o que falta é a prática em sala de aula

dessa disciplina, assim como um e apoio melhor por parte da secretaria de Educação

e distribuir essa disciplina aos professores da cadeira. Faltam livros, recursos e

incentivo, Estão matando a nossa cultura”.

Sobre os relatos acima, quando a aluna Beatriz diz: hoje é “raro saber sobre a

escravidão, observa-se a falta e a carência de se estudar sobre a temática história e

cultura afro-brasileira e africana na escola. O “raro” que a aluna fala é praticamente

nada, e esse fato é o que provoca a invisibilidade social, para os alunos, professores e
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para a própria Escola. Isso se soma à falta de material didático, ao preconceito e à

falta de cursos de capacitação, além da ideologia eurocêntrica do livro didático. Na

grande maioria das vezes os textos colocados nos livros não correspondem à

realidade da comunidade escolar. Aí cabe um importante questionamento: Se o aluno

diz que hoje é raro saber sobre escravidão, então algo está errado. Questionamos:

Por que o estudo afro-brasileiro não é trabalhado nas Escolas Públicas, devidamente

planejamento de acordo com a Lei 10.639/03? Nesse sentido, indagamos: Onde está

o compromisso dos profissionais que atuam nessas áreas?

O que estão fazendo os supervisores e alguns professores estaduais, que,

segundo relato colhido pela supervisora na Escola Anísio Teixeira, no ano de 2006,

foram convocados pela SEDUC para fazerem um curso promovido pelo governo do

Estado, intitulado “Educação Africanidades no Brasil baseado na Lei 10.639/03 e

11.645/08”. Vale ressaltar que nesse período eu ministrava aulas na Escola Estadual

Eduardo Lima e Silva. E, claro, não podia ficar de fora, participei desse evento, que foi

realizado no Hotel Palace Rondon, em Porto Velho, com direito à hospedagem para

os profissionais do interior. Entretanto, perguntamos: para que serviu esse curso?

O que esses profissionais repassaram para os colegas professores das áreas

Humanas nas escolas onde trabalham após a realização do curso? Na realidade, esse

evento tão importante na vida do profissional professor de história, artes e literatura

aconteceu e eles próprios nem sequer ficaram sabendo. Segundo informações por

parte do corpo técnico da Escola Anízio Teixeira, a própria SEDUC, no convite,

limitava a quantidade de pessoas que iriam se inscrever no curso, dizendo que era

para se inscrever apenas três professores de História, Artes e Literatura por escola,

mas, que se não fosse possível, a escola enviasse um representante, o supervisor da

escola, ou o diretor, tendo que haver representação de todas as escolas.Entretanto

refletimos, limitar um curso de capacitação em se tratando dessa temática tão

importante e polêmica no currículo escolar caracteriza descaso por parte da SEDUC e

do governo do Estado de Rondônia no ano de 2006.

A expressão “estão matando a nossa cultura”, citada pela professora Ana,

revela a invisibilidade social e descaso com a Educação do nosso Estado, no sentido

de não promover cursos de capacitação,e maior investimento sobre a temática,

sobretudo, aos profissionais professores das áreas de história, artes e literatura. O

importante seria entrar na grade curricular de ensino desde a graduação nos cursos
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de história, artes e literatura nas universidades e nas faculdades públicas e

particulares, fazendo cumprir o que diz as leis 10.639/03 e 11.645/08.

Em benefício da preservação da cultura afro-brasileira e do patrimônio

histórico afro-amazônico, respeitando a pluralidades étnico-raciais de todos os

povos.Nesse sentido,é preciso dizer não ao racismo, à intolerância religiosa e ao

preconceito em nossa sociedade. Se, por um lado, foram criadas políticas públicas

para a inclusão e proteção de povos oprimidos, o que é fundamental para a

valorização da contribuição desses povos na formação da identidade brasileira, por

outro, a instrumentalização para a aplicação dessas políticas públicas não

acompanhou a necessidade das instituições de ensino.

Ainda se sente falta de quesitos fundamentais, como a capacitação dos

professores para o ensino de conteúdo sobre questões da história e da cultura afro-

brasileira e africana de acordo com a L.D.B.E.N. O que vemos é uma abordagem

estereotipada da história e cultura afro-brasileira e africana nos livros didáticos;

sobretudo, a ausência de abordagem com maior profundidade dos conteúdos

necessários acerca do assunto para uma efetiva reconstrução dos alunos e também

dos professores nas questões étnico-raciais.

Nesse viés ,Stuart Hall (2006) aponta para o fato de que o sistema colonial

marcou para sempre as sociedades dominadas, foram muitas as experiências de

dominação em cada território em que o colonizador aportava. A diversidade era

pretexto para a imposição de valores, de costumes culturais. Para Hall (2006) a

diferença se constitui, nesses casos, em ameaça e deixa de ser uma possibilidade de

crescimento. Nas palavras do autor:

[...] a colonização reconfigurou o terreno de tal maneira que, desde então, a
própria ideia de um mundo composto por identidades isoladas, por outras
culturas e economias separadas e autossuficientes tem tido que ceder a uma
variedade de paradigmas destinados a captar essas formas distintas e afins
de relacionamento, interconexão e descontinuidade. Essa foi a forma evidente
de disseminação e condensação que a colonização colocou em jogo.(Hall
2006, p.117)

Além disso, Hall (2002, p. 337) menciona que:

Os negros estão colocados numa relação tão ambígua com o pós
modernismo quanto estavam com o alto modernismo: mesmo quando
despojado de sua procedência no marxismo desencantado ou na
intelectualidade francesa e reduzido a um status mais modesto e descritivo, o
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pós-modernismo continua a desenvolver-se de forma extremamente desigual,
como um fenômeno em que os antigos centro-periferias da alta modernidade
reaparecem consistentemente.

Nesse sentido, o autor faz uma crítica ao modo como esses dois períodos não

conseguiram dar conta da realidade da questão da cultura popular negra como um

todo. Para tanto, Hall (2002) afirma ainda que: “devemos ter em mente a profunda e

ambivalente fascinação do pós-modernismo pelas diferenças sexuais, raciais, culturais

e, sobretudo, étnicas”. Em total oposição à cegueira e hostilidade que a alta cultura

europeia demonstrava.

Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça periférica em relação

à cultura popular, nunca foi um espaço tão produtivo como agora, e isso não é

simplesmente uma abertura, dentro dos espaços dominantes, à ocupação dos de fora.

É também o resultado de políticas culturais da diferença, de lutas em torno da

diferença, da produção de novas identidades e do aparecimento de novos sujeitos no

cenário político e cultural (HALL, 2002, p. 337-338).

A Lei 10.639/03, que trata da obrigatoriedade do ensino da História e Cultura

Afro-brasileira e Africana é uma antiga reivindicação dos Movimentos Sociais Negros

por toda parte do país. Sua construção vem se forjando historicamente desde o início

dos anos 1930 em variadas experiências de militantes afrodescendentes contra a

exclusão socioeconômica e cultural estabelecida na sociedade brasileira, baseada em

estruturas racistas.

Ao longo da história, em suas variadas vertentes de ações e opções políticas

– quer do ponto de vista da ação contra o racismo, quer do ponto de vista de uma

integração em parceria com os diversos governos que se sucederam a partir do

advento da República no Brasil –, a inclusão da temática da História e Cultura Afro-

brasileira e Africana na História oficial brasileira é uma luta permanente.

Dentre os inúmeros motivos que levam à reflexão da prática educativa dos

professores frente a estas questões, observa-se que a escola precisa aprender mais

sobre as questões do multiculturalismo e a pluralidade cultural entre os povos no

sentido de amenizar os preconceitos, o racismo e a intolerância religiosa, para assim

propor situações de aprendizagem que considerem a presença dos afrodescendentes

em nossa sociedade e, com isso, proporcionar no currículo outros olhares e

percepções, dessa vez de inclusão, de sucesso e, portanto, de aprendizagens
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positivas. Nesse sentido, a escola tem o dever de promover o protagonismo histórico

da população afrodescendente em favor da cidadania e da pluralidade cultural.

Fazendo valer e colocando em prática o que diz a lei 10.639/03.

Observa-se que o ensino da história e cultura afro-brasileira tem sido relegado

a um segundo plano no currículo do Ensino Fundamental e Médio. A história ensinada

nas escolas encontra-se ainda hoje sobre o viés do eurocentrismo. Estuda-se mais a

história de Roma, Grécia, Europa, entre outros lugares, do que a história e a cultura da

África, berço de nossa civilização. Sem sombra de dúvidas, os negros foram os povos

que, sabiamente, deixaram um legado cultural sobre nós de forma indiscutível.

Todavia, continuamos a refutá-los, em um ato consciente de negação de

nossa identidade. Torná-los invisíveis significa estar de acordo com o eurocentrismo,

encobrindo e, sobretudo, contribuindo ainda mais para as desigualdades sociais, a

intolerância religiosa, o racismo e o preconceito em nossa sociedade e na escola.

Significa abrirmos possibilidades para uma dinâmica social que contemple apenas

aspectos por nós previamente selecionados, como a construção histórica do nosso

passado eurocêntrico, conquistador e vitorioso.

Falar em identidade cultural implica uma relação de permanência, de

delimitações e principalmente uma relação de semelhanças e diferenças étnico-

culturais. É o que podemos perceber em Stuart Hall (2004) nos seguintes termos:

A relação de permanência liga o sujeito a uma continuidade histórico-social,
que o permite identificar-se ou não com determinada cultura, já que a cultura
é transmitida como herança. As delimitações permitem diferenciar os
elementos pertencentes ou não a uma cultura e, deste modo, incluí-los ou
excluí-los de um grupo. E a relação de semelhanças e diferenças é que
permite ao sujeito se reconhecer a si mesmo como membro de uma cultura.
O olhar, além de detectar as aparências, atribui valores e determina a
orientação de conduta, através dos processos de identificações. Na
sociedade pós-moderna [onde as mudanças são rápidas, contínuas e
permanentes] surgem novas identidades, deslocando e descentrando as
antigas. Tais identidades são ainda mais fragmentadas, por exemplo,
nacionalidade, classe, sexualidade, etnia e raça.( Hall,2004, p. 67)

É nesse cenário pós-moderno que as minorias enfrentam um embate com

culturas que atravessam fronteiras geográficas e atrelam-se a novas comunidades,

delimitando, deste modo, diferentes contextos de espaço e tempo, “tornando o mundo,

em realidade e experiência, mas interconectado”. (HALL, 2004, p. 69). Dessa maneira,

vale mencionar que “na situação das diásporas, as identidade se tornam múltiplas”.
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Assim, observamos as inúmeras identidades que se construíram ao longo do processo

diaspórico relacionado à comunidade antilhana em Porto Velho.

Para Hall (2006, p. 62) “as nações modernas são, todas, híbridos culturais”.

Assim, a ausência de diversidade de categorias minoritárias acabou fazendo parte de

um projeto político no qual os negros antilhanos estão inseridos, tendo sofrido um

processo de hibridação multicultural, intercultural e diaspórico.

Essa ausência se explica pelas relações de poder que se fazem mediadas

pela cultura. No caso do Brasil, a visão etnocêntrica tem sido utilizada para sedimentar

a dominação política de grupos hegemônicos e a exclusão social. Essa visão descarta

as diferentes culturas existentes em favor da cultura dominante branca, ocidental,

divulgando-a como padrão único e universal. O etnocentrismo serve como justificativa

ideológica para o domínio de um grupo social em relação aos demais. Assim tem sido

desde o processo de colonização.

Mas essa ideologia se constitui de fato pelas ideias de cientistas sociais

identificados com os ideais burgueses. A difusão de conhecimento das diversas

culturas poderia suscitar uma compreensão mais ampla na sociedade e proporcionar

mais críticas sobre as relações interétnicas, contribuindo para superar a

homogeneidade de um único grupo na sociedade. Muniz Sodré (1999) comenta sobre

o etnocentrismo nos seguintes termos:

Numa sociedade esteticamente regida por um paradigma branco […] a
clareza ou brancura de pele, mesmo sem as barreiras justificantes do
multiculturalismo primeiro-mundista, persiste como marca simbólica de uma
superioridade imaginária atuante em estratégias de distinção social ou defesa
contra perspectivas colonizadoras da miscigenação.(Sodré1999,p.234)

Nesse viés, como discute Candau (2008), em sua obra Multiculturalismo:

diferenças culturais e práticas pedagógicas, o debate multicultural na América Latina

nos coloca diante de nossa própria formação histórica, sobretudo de como nos

construímos socioculturalmente, o que negamos e silenciamos, o que afirmamos,

valorizamos e integramos a cultura hegemônica. Verifica-se que a problemática

multicultural nos coloca de modo privilegiado diante dos sujeitos históricos que foram

massacrados, que souberam resistir e continuam hoje afirmando suas identidades e

lutando pelos seus direitos de cidadania plena na nossa sociedade, enfrentando

relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão social.
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Dessa forma, é preciso todo um processo de sociabilização multicultural no

sentido de conscientização dos alunos e professores nas escolas e nas universidades

a fim de lutarmos por mudanças sociais: investimento de políticas públicas, ações

afirmativas, mais reconhecimento e valorização do profissional na educação, desde a

sua formação nas academias, universidades, até cursos de capacitação profissional

por área de atuação em todas as esferas públicas de ensino.

De acordo com Munanga (2009), quando se pensa a formação do docente e

do discente, ainda é necessário que se verifique qual África ensinar e como ensinar, já

que os estereótipos sobre ela ainda são vários e a carga de negatividades enorme,

sendo muitos os preconceitos a serem vencidos. Como podemos notar, através da Lei

10.639/03, coloca-se aos educadores brasileiros uma questão prática ainda não

totalmente equacionada. Os exemplos de racismo no Brasil estão espalhados por

todos os lugares, sobretudo nas redes sociais e nas mídias virtuais. É pensando

também nessa questão bastante atual que a escolha pela obra de Hampaté Bâ (1985)

e pelo entendimento da tradição oral e sua ligação com a educação dos povos

africanos nos parecem ser uma porta de entrada válida, principalmente para

pensarmos uma história da África na perspectiva da educação brasileira.

No Brasil, sentiu-se durante muito tempo a carência de acesso a materiais

históricos e didáticos sobre o continente africano. Tal carência é minimizada na

década de 2000 quando leis, projetos e iniciativas públicas e privadas contribuíram

para o acesso a uma quantidade maior de material de pesquisa. Um exemplo desse

fato é a publicação na íntegra da coleção História Geral da África (2010), cujo original

era dos anos 80, mas que, no Brasil, apenas eram encontrados em língua portuguesa

os três primeiros volumes.

Estamos em um contexto no qual a obrigatoriedade do ensino da história e

cultura afro-brasileira e africana nos estabelecimentos de ensino fundamental e de

ensino médio, públicos e privados (Lei 10.639/2003), deve ser colocada em prática,

obrigatoriedade essa sancionada pelo ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da

Silva.

Mais tarde, em 2008, também é criada a Lei 11.645/08, incluindo o estudo dos

povos indígenas. Nesse sentido, seria muito importante que as instituições de ensino

superior público e particulares passassem a incluir na sua grade curricular, não mais

como eletivas (caso de algumas instituições de ensino no nosso país) e sim como
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disciplinas obrigatórias o estudo da história e cultura desses povos, haja vista a

necessidade de uniformizar o preparo dos professores para o enfrentamento em sala

de aula de tais temas. Vejamos agora as leis ora citadas à luz de sua interpretação

segundo a LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional):

Nos parágrafos 1º e 2º do Art. 26 da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003
consta a inclusão, dentro do conteúdo programático a ser oferecido nas
escolas, do estudo da história da África e dos Africanos, a luta dos negros no
Brasil, a cultura negra brasileira e o negro na formação da sociedade
nacional, no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas área de
Educação Artística e de Literatura e História Brasileira. A referida lei
complementar institui, ainda, em seu Art. 79-B o dia 20 de novembro como o
Dia Nacional da Consciência Negra".

Já no parágrafo 1º do Art. 26-A da Lei nº 11.645, de 08 de março de 2008
encontramos a seguinte redação: O conteúdo programático a que se refere
este artigo incluirá diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam
a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos, tais
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos
povos indígenas no Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o
índio na formação da sociedade nacional, resgatando as suas contribuições
nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do Brasil. (Art. 26
da Lei 10.639, de 9 de janeiro de 2003)

O texto em destaque, além de estender a inclusão do ensino aos povos

indígenas, amplia a participação do negro e do índio, corrigindo a redação anterior

desse mesmo artigo. Agora, a cultura desses dois grupos étnicos não só resgata a

contribuição na formação da sociedade nacional, mas, reconhecidamente, caracteriza

a formação da população brasileira dando uma nova coloração às questões étnico-

raciais. Esse amparo legal tornou-se, dentro da concepção de uma forma de ensino

inclusiva, um instrumento de combate ao preconceito racial e à influência etnocêntrica

e eurocêntrica.

Contudo, a realidade vivida pelos professores não contribui para esse

processo, já que parte deles não apresenta conhecimento necessário da história e

cultura afro-brasileira nem experiência suficiente com questões étnico-raciais para

ministrar aulas sobre essa questão. Além disso, o ensino público, tanto quanto o

particular, tem se mostrado omisso ante o dever de respeitar a diversidade racial, ora

em razão de uma má interpretação de como ensinar esse tema em sala de aula, ora

pelo preconceito sobre a cultura negra, ora pela falta de conteúdo disponível nos livros

didáticos ou, ainda, pela falta de interesse dos professores e supervisores das escolas

em autorizar atividades diversificadas como forma de valorização e resgate da cultura
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afro-brasileira e africana.

Talvez do tipo daquela por eles edificada em Angola, Moçambique e Guiné-

Bissau, quando a humilhação e a tortura que os negros sofreram foram amplamente

empregadas como formas de manter a dominação física e psicológica de europeus

sobre africanos. Como comenta Césaire(1978), nos seguintes termos:

É a minha vez de enunciar uma equação: colonização = coisificação. Eu, eu
falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de
instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de
magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias possibilidades
suprimidas. Lançam-me á cara factos, estatísticas, quilometragens de
estradas, de canais, de caminhos de ferro. Mas eu falo de milhares de
homens sacrificados no Congo-Oceano. Falo dos que, no momento em que
escrevo, cavam á mão o porto de Abidjan. Falo de milhões de homens
arrancados aos seus deuses, á sua terra, aos seus hábitos, a sua vida, a vida,
a dança, a sabedoria. (CÉSAIRE,1978, p. 25-26)

Nesse contexto, os diversos âmbitos das expressões culturais negras

sofreram e ainda sofrem processos de repressão, exclusão social e de controle. O

que de acordo com Frantz Fanon(1961, p.35), “Todos os valores mediterrâneos,

triunfo da pessoa humana, da clareza e do belo, converte-se em quinquilharias sem

vida e sem cor” .Segundo o autor, todos esses discursos colonialistas aparecem

como agregados de palavras mortas. Esses valores que pareciam enobrecer a

alma revelam-se inúteis porque não se referem ao combate concreto no qual o

povo está engajado. O que impera é antes de tudo o individualismo, gerado pela

burguesia colonialista no espírito do colonizado. Diante dessa assertiva os negros

quilombolas sempre estiveram na luta pela posse da terra dos seus descendentes,

os negros não pararam de lutar e resistir contra a escravidão.

A origem do brasileiro sustenta o mito das três raças, que juntas povoaram o

país convivendo com cordialidade e “democracia”16, de acordo com Freyre (1999).

Obviamente, a realidade é bem diferente. Na verdade, os negros são excluídos e

marginalizados social e culturalmente em nossa sociedade até hoje. Por fim, os

16 O mito da democracia é visto como uma ideologia construída com a intenção de falsear a
realidade. Lembramos que a noção de mito utilizado para qualificar a “democracia racial” é aqui
usada no sentido de ilusão ou engano e destina-se a apontar para a distância entre a representação
e a realidade, a existência de preconceito, discriminação e desigualdades raciais e sua negação no
plano do discursivo. Segundo muitos estudiosos esta ideologia da democracia racial deve a sua
interpretação, sistematização e divulgação ao sociólogo Gilberto Freyre com o seu livro Casa-
Grande e Senzala (1933), que, apoiado na ideia das três “raças” formadoras da sociedade
brasileira, destaca as relações de convivência harmoniosa entre elas, não considerando as relações
de dominação, exploração e violência do branco em relação aos negros e aos indígenas.
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brancos imperam com suas marcas eurocêntricas. Isso porque, no nosso país, onde a

miscigenação é uma constante, ser branco é muito mais um papel social do que algo

relacionado à raça ou etnia.

Durante muito tempo, a propaganda oficial fez da “Abolição da Escravatura”

um de seus maiores argumentos em defesa da suposta tolerância dos portugueses e

dos brasileiros brancos em relação aos negros, apresentando esse evento histórico

como fruto da bondade e do humanitarismo de uma princesa. Em 13 de maio de 2013,

o Senador Abdias Nascimento, do Bloco/PDT-RJ, fez o seguinte pronunciamento

publicado nas redes sociais, Geledés - Instituto da Mulher Negra, tendo como título 13

de maio uma mentira cívica. Nas suas palavras:

Sr. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, sob a proteção de Olorum, inicio este
meu pronunciamento. Por ocasião dos 110 anos da Abolição no Senado
Federal a tentativa de vender a abolição como produto da benevolência de
uma princesa branca é parte de um quadro maior, que inclui outras fantasias,
como é denominado. A colonização doce suave apelido do massacre
perpetrado pelos portugueses na África e nas Américas e o lusotropicalismo,
expressão que encerra a contribuição lusitana à construção de uma
civilização‖ tropical supostamente aberta e tolerante. Talvez do tipo daquela
por eles edificada em Angola, Moçambique e Guiné-Bissau, quando a
humilhação e a tortura foram amplamente usadas como formas de manter a
dominação física e psicológica de europeus sobre africano.

Diante dessa discussão, podemos perceber que o ensino da história da África

e da cultura afro-brasileira foi garantido por leis que existem há mais de 12 anos.

Porém, muitos livros didáticos usados nas escolas públicas ignoram, restringem,

estereotipam ou mesmo diminuem a participação dos negros e da África na formação

do Brasil. Com relação ao material das disciplinas de português e artes usados no

Ensino Médio, os documentos do MEC verificados nas escolas pesquisadas sinalizam

que ainda são poucas as obras que consideram as produções africanas para o ensino

de literatura afro-brasileira, além dos povos indígenas.

Observa-se que, no ensino fundamental, as abordagens, quando são feitas,

ocorrem de maneira indireta, por meio de desenhos e narrativas que expressam a

diversidade étnica. As obras também destacam que o professor deve complementar o

conteúdo com materiais que ele julgue necessários. Para Giselda Pereira de Lima,

arte-educadora, especialista em mitos africanos e mestranda em Artes na Escola de

Comunicações e Artes da USP (Universidade de São Paulo), o conteúdo nos livros é

reflexo, dentre outras coisas, de preconceitos para lidar com a produção literária e
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artística africana e afro-brasileira.

De acordo com Conceição Evaristo (1996), como a literatura africana tem uma

base oral, existe uma resistência de aceitação por parte da academia, que valoriza

enquanto literatura muito mais aquilo que foi escrito. Ela lembra que, no final do século

XIX no Brasil, artistas e pesquisadores estavam buscando construir uma arte nacional

que fosse de identidade não apenas europeia. Mas, nos projetos escritos, não houve

preocupação em incluir a estética da arte negra e indígena. Isso se refletiu na forma

como a arte consta nos currículos escolares até hoje. Podemos também observar o

quanto os livros de artes do Ensino Médio não dão destaque ao estudo das produções

afro-brasileiras. Apesar de haver menção à valorização da diversidade de expressões

e proposições artísticas, há obras em que, novamente, a recomendação é para que a

abordagem seja feita pelo professor. Mas isso é complicado, porque, no fim, o

descrédito que foi dado à arte negra se reflete na escolha dos professores.

A maioria mesmo das áreas de História, Artes e Literatura, não quer saber da

questão afro-brasileira e africana nas escolas; a resistência e o preconceito é grande.

Quando eles têm a opção de trabalhar contos africanos na sala, o que é oportuno na

educação infantil durante a alfabetização, por exemplo, não o fazem por falta de

referência ou por não entenderem os contextos culturais dos contos, ou por puro

preconceito mesmo.

Dessa forma, os livros de história selecionados pelo PNLD17 em 2013, na sua

maioria, trazem capítulos específicos sobre a história da África ou sobre a relação dela

com a história do Brasil. Porém, com relação às obras do ensino fundamental, através

da SECADI18, a análise presente no Guia do MEC19 (2013) diz que:

Para muitas obras, nos momentos históricos subsequentes à colonização, em
relação ao movimento abolicionista, por exemplo, o tratamento dispensado ao
tema valoriza as concepções tradicionais, que secundarizam a participação
dos afro-brasileiros no processo histórico. Os guias também apontam que, na
maioria dos livros didáticos da disciplina, a contribuição dos negros africanos
brasileiros para a cultura nacional aparece associada à música, à dança, à
alimentação, à religião, às festas e a termos incorporados à língua
portuguesa. (portal.mec.gov.br, 2013).

17 Programa Nacional do Livro Didático. Sobre o guia do MEC 2013 consultar no site:
www.livrosepessoas.com/.../africa-e-cultura-negra.com.
18 Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão.
www.portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade.
19 Ministério de Educação e Cultura. www.portal.mec.gov.br/docman/documentos-pdf/647-vol7div-
pdf livrosepessoas.com/.../africa-e-cultura-negra-aparecem-com-restrições-nos-livros.

www.livrosepessoas.com/
www.portal.mec.gov.br/secretaria-de-educacao-continuada-alfabetizacao-diversidade
www.portal.mec.gov.br/docman/documentos-pdf/647-vol7div-
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Conceição Evaristo(1996) explica que é importante que os professores

valorizem com os alunos esses aspectos da cultura afro-brasileira, mas sem que

sejam reproduzidos estereótipos e preconceitos. A autora corrobora com a nossa

pesquisa no sentido de valorização e reconhecimento da cultura negra na escola e na

sociedade. Ela diz que é preciso lembrar sempre que a arte negra está ligada a uma

produção artística histórica reflexiva e de resistência.

Na obra de Evaristo (1996), a memória ocupa um lugar central. Através dela,

“que lança o leme” nas águas caudalosas da diáspora africana, a autora procura dar

voz ao discurso dos subalternos, os “excluídos” da História: negros, pobres e

mulheres, com especial destaque às mulheres negras e pobres. Navegando pelos

meandros da memória afro-brasileira, de caráter fortemente oral, a autora preocupa-se

em trazer à tona uma outra perspectiva histórica, a subalterna, que teria sido colocada

nos antípodas da história oficial.

Nas análises das obras do ensino fundamental, por exemplo, o MEC (2014)

ressalta que: “A maior parte dos livros em questão trata essa contribuição – indígena e

afrodescendente – como sendo parte de um momento específico da formação

territorial e não como constituinte do espaço geográfico na atualidade”.

Com relação ao Ensino Fundamental, ainda por cima, foram constatadas

falhas das obras que dão pouco ou nenhum destaque ao papel da mulher, do indígena

e dos afrodescendentes na sociedade contemporânea, especialmente na brasileira,

com pouca ênfase nas especificidades locais e regionais.

A análise do ministério mostra ainda que do total dos 24 livros de história de

abordagem nacional e regional para o Ensino Fundamental e Médio inscritos no edital

de 2014, somente a metade aborda positivamente a cultura afro-brasileira e africana

na escola. Macaé Evaristo (2004), secretária da SECADI/ MEC (Secretaria de

Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão), afirma que o órgão

cumpre seu papel e que realiza a produção de conteúdos específicos de apoio aos

professores. Evaristo enfatiza que “o que a gente precisa perceber é que nós estamos

lutando contra 500 anos de racismo. A Lei 10.639/03 foi criada para desconstruir uma

lógica que estruturou a sociedade brasileira”. Percebe-se então que estamos falando

de uma concepção de transformação da escola e da educação do país.

O ensino da cultura negra nas escolas foi introduzido pela Lei 10.6393, de

2003. Cinco anos depois o governo federal sancionou outra norma, a Lei 11.645/08,
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que determina que os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos

povos indígenas serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial

nas áreas de Artes, Literatura e História Brasileira nos estabelecimentos de Ensino

Fundamental e Médio, públicos e privados. Isso é o que diz a Lei, porém, as pesquisas

de campo realizadas nas duas escolas públicas de Porto Velho mostram claramente

que o desinteresse, o preconceito e a dificuldade de inovação nas escolas ainda são

grandes desafios.

3.1 A presença negra na Amazônia

A presença negra na Amazônia ainda é um tema desconhecido pela grande

maioria daqueles que se debruçam estudando sobre a presença negra nas outras

regiões do país. Pode-se mencionar, por exemplo, a Cabanagem, que aconteceu nos

anos de 1835 a 1840. Trata-se de uma revolta popular amazônica essencialmente

negra e indígena contra a elite política no Estado do Pará, com repercussões em toda

região.

A ideia de que a região amazônica é essencialmente constituída por índios e

bandeirantes carece de maiores estudos e de visibilidade sobre a presença negra na

Amazônia. Podemos destacar a presença negra em Rondônia como um marco muito

importante para a História Regional do estado. De acordo com estudiosos da região

amazônica, como o historiador Marco Antônio Domingues Teixeira(1993):

Muitos foram os Quilombos havidos no Vale do Guaporé, constituídos por
negros que fugiram do regime escravocrata do Mato Grosso. Negros
abandonados na miséria até hoje, segundo o texto: Destacando os negros
habitantes de Rondônia, podemos nos referir no mínimo a quatro grandes
vertentes de entrada de negros nesse Estado, que são: Negros escravos que
construíram o Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa Marques-
RO. Se têm informações da cal utilizada em sua construção e sua origem,
negros que habitaram e habitam toda a região do Vale do Rio Guaporé e por
causa do ouro e outros grupos que vinha fugindo do violento regime
escravocrata. Estrangeiros que vieram construir a Estrada de Ferro Madeira –
Mamoré, ou únicos negros que entraram no Brasil, conhecidos popularmente
como Barbadianos, porém de todo o Caribe, que tinham suas qualificações
profissionais reconhecidas, oriundos de regime escravocrata Inglês e não
Português. Os demais negros brasileiros foram sequestrados na África, para
servir ao hediondo regime escravocrata. Raramente aparecem como
protagonistas da real construção, que só foi construída apenas e a partir da
presença desses negros, com nomes e sobrenomes ingleses, citamos
apenas para curiosidade, famílias Davis, Shockness, Cooper, Maloney,
Holder, entre outras (TEIXEIRA,1993, p. 38-42).



94

Convém mencionar os negros que vieram no período da plantação de café e

cacau para serviços na agricultura e pastoril nas décadas de 70 e 80 do século

passado. Podemos ainda citar aqueles que foram trazidos nos períodos dos grandes

ciclos econômicos, da mineração, do ouro e da borracha e mais recentemente na

agricultura pecuária. Embora quase sem registros históricos, esses negros constroem

e construíram a base de Defesa da Amazônia e a consolidação desse território

enquanto Estado Nacional.

De acordo com a pesquisadora Sonia Maria Sampaio, em sua tese de

doutorado (2010) intitulada Uma escola (in)visível: Memórias de professoras Negras

em Porto Velho no Início do Século XX, faz uma abordagem sobre os negros

barbadianos a partir das memórias contidas nas narrativas e depoimentos das

professoras negras, descendentes de trabalhadores barbadianos que chegaram para

trabalhar na lendária construção da EFMM – Estrada de Ferro Madeira-Mamoré. É o

que podemos ver no seguinte texto:

O contexto e as razões da vinda dos negros assim como de outros
trabalhadores para trabalhar na Estrada de Ferro Madeira-Mamoré chegaram
sobreviveram e construíram aqui uma vida para eles e seus descendentes e
também das dificuldades que tiveram de enfrentar ao longo do percurso.
Passados longos anos de estadia dos barbadianos na região, desde os
primeiros que aqui chegaram à última década do final do século XIX, até o
momento em que a ferrovia ficou pronta e eles ficaram trabalhando como
funcionários efetivos, ao contrário da maioria dos outros estrangeiros que
foram embora por não suportarem esse inferno verde que era a Amazônia é
possível traçar um percurso e fazer uma fotografia através de fatos que
marcaram a epopéia desses homens nessa terra (SAMPAIO, 2010, p. 111).

Podemos citar também, dentro do contexto da migração barbadiana, famílias

como Davis, Shockness, Cooper, Maloney, Holder, entre outras.A pesquisadora

Cleidenice Blackman (2010), em seu trabalho de mestrado sobre os barbadianos

intitulado Do mar do Caribe à beira do Madeira: A comunidade antilhana de Porto

Velho, comenta:

Alguns caribenhos se recusavam a se submeter ao Estado e à representação
do poder político-administrativo local. A este respeito ela mencionou que em
Porto Velho os antilhanos se constituíam em uma comunidade estrangeira, a
qual não era [...] nem nacional e nem nacionalista. Ela esclareceu que dentro
da conjuntura de construção da nação brasileira, e de repressão ao
estrangeirismo que foram impressos durante o regime de Estado Novo,
acentuou-se o movimento de integração antilhana à nação brasileira por meio
da aquisição dessa nacionalidade (BLACKMAN, 2010: 102-115)
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Diante desses fatos abordados sobre a História Regional, citados pela autora,

a presença e a cultura dos negros antilhanos em Porto Velho são fatos marcantes e

ainda convém lembrar que a Amazônia é constituída de povos indígenas desde sua

origem, mas os negros contribuíram para a consolidação do Estado Nacional e para a

garantia da integridade territorial e defesa ambiental, através de sua permanência na

região por mais de 200 anos. Podemos destacar ainda, conforme os pesquisadores

Dante Ribeiro da Fonseca e Marco Antônio Domingues Teixeira(2009)discorre sobre

essa questão da seguinte forma:

O terceiro fluxo migratório de populações negras para Rondônia é bem mais
difícil de precisar, pois a sua entrada na região respondeu [...] ao apelo de
diversos surtos de exploração econômica dos recursos naturais e, por fim ao
grande projeto do Regime Militar (1964/85) de desenvolver, ao longo do eixo
rodoviário da BR-364 um grande projeto de colonização agropastoril das
terras de Rondônia. Os pesquisadores afirmaram que este contingente
populacional faz parte de diferentes segmentos sociais. Faz parte dele:
soldados da borracha, garimpeiros, agricultores, profissionais urbanos não
especializados.(FONSECA &TEIXEIRA,2009, p.9,10)

Ainda de acordo com esses autores da História Regional de Rondônia, o

conjunto de negros formado por estes segmentos migrou ao sabor das oportunidades

e de diversas partes do país. Dentre as dificuldades que eles atribuem para o

conhecimento deste terceiro fluxo migratório de negros, os autores informam que os

afrodescendentes vieram de várias regiões do Brasil e ingressaram na região de forma

isolada ou em pequenos grupos familiares em diferentes momentos da sua história.

Os historiadores mencionaram ainda que eles foram atraídos e absorvidos por

diferentes atividades econômicas, trabalhando em diversos projetos públicos e

privados a partir dos ciclos da borracha (1870/1945), passando pelos ciclos da

mineração de cassiterita, pedras preciosas e ouro (1950/1990), e frentes de

colonização agropastoril (1970/1990). Segundo esses autores, tal grupo migrante,

proveniente de regiões claramente escravistas no passado, seria, na verdade, de

maciça ancestralidade africana (TEIXEIRA; FONSECA, 2009).

Em consequências desses fatos, e reconhecendo a história e a cultura dos

afrodescendentes no nosso Estado. Vê-se, a todo instante, a importância histórica e

cultural de se trabalhar sobre a história e cultura afro-brasileira e africana durante todo

o ano letivo, com nossos alunos em diversas áreas do conhecimento. Assim, não só

deixar para lembrarmos em nossas escolas do Dia Nacional da Consciência Negra, 20
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de Novembro. Nesse sentido é de fundamental importância para nós professores, não

deixar morrer uma história de quase quatro séculos de escravidão e de lutas

sangrentas, como foi a de Zumbi dos Palmares, em 1695, no estado do Alagoas.

Historicamente em 1617, os índios tupinambás que viviam nos estados do Maranhão

e do Pará se revoltaram contra os soldados e padres portugueses que estavam

instalados no rio Amazonas, iniciando, então, a primeira guerra amazônica entre

portugueses e nativos da região. Levando-se em consideração aspectos como esses,

a Amazônia exige que a população negra faça parte dos registros da história do Brasil,

pois a sua invisibilidade é permissiva e perversa.

3.2 Conselho Estadual de Educação

No campo educacional, além da Lei 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares

Nacionais20, a Deliberação Estadual 04/06 diz em seu Artigo 2º que:

O Projeto Político Pedagógico das instituições de ensino deverá garantir que
a organização dos conteúdos de todas as disciplinas da matriz curricular
contemple, obrigatoriamente, ao longo do ano letivo, a História e cultura Afro-
Brasileira e Africana na perspectiva de proporcionar aos alunos uma
educação compatível com uma sociedade democrática, multicultural e
pluriétnica.

O texto sofreu uma alteração a partir da Lei 11.645/08, ficando oficializado

pela LDBEN e pelos PCNs. Passou-se a acrescentar os povos indígenas. Tais

conteúdos não são assuntos a serem trabalhados esporadicamente na forma de

projetos ou apenas durante dias específicos, tal como o Dia da Consciência Negra,

mas sim, conforme indicam as Diretrizes Curriculares, conteúdos que devem ser

trabalhados em todas as disciplinas da matriz curricular, durante o ano letivo e assim

estar contemplados no Projeto Político-Pedagógico de cada instituição de ensino. Nas

palavras da professora Petronilha Gonsalves Silva(2007) destaca que:

A educação das relações étnico-raciais tem por alvo a formação de cidadãos,
mulheres e homens empenhados em promover condições de igualdade no
exercício de direitos sociais, políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver,
pensar, próprios aos diferentes pertencimentos étnicos raciais e sociais. Em
outras palavras, isso é a verdadeira democracia, persegue o objetivo precípuo
de desencadear aprendizagens e ensinos em que se efetive participação no

20 www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/.../deliberacao042006.PDF. Acesso em 29/07/2016.
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espaço público. Isto é, em que se formem homens e mulheres
comprometidos com e na discussão de questões de interesse geral, sendo
capazes de reconhecer e valorizar visões de mundo, experiências históricas,
contribuições dos diferentes povos que têm formado a nação, bem como de
negociar prioridades, coordenando diferentes interesses, propósitos, desejos,
além de propor políticas que contemplem efetivamente a todos.
(PETRONILHA, 2007, p. 490).

Diante dessa abordagem, podemos perceber que o mito da democracia racial,

que teve em Gilberto Freyre (1999) seu formulador mais sofisticado, constitui, com

efeito, o principal sustentáculo teórico da supremacia eurocêntrica em nosso país.

Interpretando fatos históricos de maneira conveniente aos seus propósitos,

deturpando aqui, inventando acolá, sofismando sempre, os apóstolos da democracia

racial conseguiram construir um sólido e atraente aparelho ideológico que até hoje

engana não somente parte dos dominados, mas também os dominadores. Estes, sob

o martelar do slogan, por vezes acreditaram fielmente na inexistência de racismo no

Brasil. Podiam, assim, oprimir sem remorso ou sentimento de culpa.

Esse mesmo mito, com denominações variadas, como raça cósmica ou café

com leite, também contamina as relações de raça na maioria dos países da chamada

América Latina, resultando, invariavelmente, na hegemonia dos brancos ou daqueles

que assim se consideram e são considerados sobre os negros e os índios. É assim no

México, na Colômbia, na Venezuela, no Equador, no Peru e nos países da América

Central e do Caribe.

3.3 A abordagem da História da África em nossas escolas e o seu
desconhecimento

A aprovação da Lei 10.639/03, que tornou obrigatório o ensino da História e

cultura afro-brasileira e africana, gerou nos meios escolares e acadêmicos muitas

dúvidas. Como ensinar o que não se conhece? Não estudamos a África! O que

sabemos sobre a África? Se perguntarmos, com certeza teremos lembranças e

imagens preconceituosas e chocantes, como a fome e a miséria, a AIDS, o Ebola, as

lutas e guerras internas entre as etnias, animais exóticos e as crenças nos Orixás.

Quando falamos em África no Brasil, e, especialmente nas nossas salas de

aula, a primeira lembrança é a escravidão, os negros, que foram trazidos para o nosso

país nesta terrível condição. Ora, estudamos mais sobre a Grécia, Roma, Idade

www.educacao.pr.gov.br/arquivos/File/
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Média, e quase nada sobre a história dos africanos, que, junto com europeus e os

povos indígenas, ajudaram substancialmente na formação a nação brasileira.

Podemos afirmar que devemos muito aos povos africanos; é incontestável o legado

histórico e cultural deixado pelos negros africanos, afinal o tamanho que tem hoje o

nosso país, sem sombras de duvidas, é fruto de muito trabalho, sobretudo da mão de

obra escrava e indígena.

Pode-se observar que, até o final dos anos 1970, as mudanças no ensino da

disciplina foram limitadas pelo modelo positivista em uso. Não se abordava, por

exemplo, a história e cultura afro-brasileira e africana de maneira alguma, essa

questão era altamente reprimida durante o período de regime militar. Segundo a

historiografia brasileira e os relatos de pessoas que viveram nessa época, os militares

invadiam os terreiros e casas de santo e quebravam imagens e adereços por onde

encontrassem. Porém, nos anos 1980 e 1990, estabeleceu-se um diálogo, mais ou

menos aberto, entre vários setores interessados em repensar a abordagem da História

Nova, começando a fazer parte dos livros didáticos, incorporando abordagens

econômicas e estruturais dos conteúdos determinados pelos currículos.

Aqueles que se sentaram em bancos escolares até o fim da ditadura militar

tinham que se contentar ou aturar uma História positivista recheada de memorização

de datas, nomes de heróis, listas de presidentes. Sem contar com a extrema

valorização do eurocentrismo na História Geral e a exaltação dos governantes e da

nação na História do Brasil. Não havia espaço para críticas e participação de pessoas

comuns nos fatos históricos.

Na década de 1980, por ocasião do processo constituinte, várias atividades e

debates foram realizados pelos Movimentos Negros. O objetivo era incluir no capítulo

da educação da nova Constituição ações visando o combate ao racismo. Na década

de 1990, através da historiografia francesa, encontra-se uma presença mais marcante

da História Nova nos livros didáticos e nas salas de aula, o que passou a se chamar

História Temática.

A partir de 2003, vários pensadores realizaram reflexões sobre o ensino de

História e das problemáticas propostas pelos Parâmetros Curriculares Nacionais

(PCNs). Entre as discussões, estava o debate acerca do combate à discriminação

racial e o ensino da História da África. Ensinar História da África aos alunos brasileiros

é a única maneira de romper com a estrutura eurocêntrica que até hoje caracterizou a
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formação escolar brasileira. Com a lei sancionada, tornando obrigatório o ensino da

História dos afro-brasileiros e da África no Ensino Fundamental e Médio, deu-se conta

das dificuldades de sua implantação; em geral, os professores nunca tiveram, em suas

graduações, contato com disciplinas específicas sobre a História da África, além de a

grande maioria dos livros didáticos de História utilizados nestes níveis de ensino não

reservar para a África espaço adequado. Os alunos passam, então, a construir apenas

estereótipos sobre a África e suas populações.

Sendo assim, é muito comum que as pessoas, sejam elas estudantes ou não,

tratem a África de forma preconceituosa, pois reproduzimos em nossas ideias as

notícias que circulam pela mídia e pelo senso comum, que revelam um continente

marcado pela miséria, guerras étnicas, doenças a AIDS, e o racismo, que é o pior de

todos. Stuart Hall (2002),em sua obra A Diáspora, comenta que:

Os negros estão colocados numa relação tão ambígua com o pós-
modernismo quanto estavam com o alto modernismo: mesmo quando
despojado de sua procedência no marxismo desencantado ou na
intelectualidade francesa e reduzido a um status mais modesto e descritivo, o
pós-modernismo continua a desenvolver-se de forma extremamente desigual,
como um fenômeno em que os antigos centro-periferias da alta modernidade
reaparece consistentemente.(Hall,2002, p. 337)

Nesse sentido, Hall (2002) faz uma crítica ao modo como esses dois períodos

não conseguiram dar conta da realidade da questão da cultura popular negra como

um todo. O autor afirma ainda que:

Devemos ter em mente a profunda e ambivalente fascinação do pós-
modernismo pelas diferenças sexuais, raciais, culturais e, sobretudo, étnicas.
Em total oposição à cegueira e hostilidade que a alta cultura europeia
demonstrava[...] Dentro da cultura, a marginalidade, embora permaneça
periférica em relação ao mainstream, nunca foi um espaço tão produtivo
como agora, e isso não é simplesmente uma abertura, dentro dos espaços
dominantes à ocupação dos de fora. É também o resultado de políticas
culturais da diferença, de lutas em torno da diferença, da produção de novas
identidades e do aparecimento de novos sujeitos no cenário político e cultural
(HALL, 2002, p. 337-338).

Nessas passagens, Stuart Hall (2002) chama-nos atenção mostrando que se,

por um lado, o alto modernismo e o pós-modernismo não deram conta da realidade da

questão da cultura popular negra, por outro lado, esses dois períodos abriram espaços

para as culturas e os grupos étnico-culturais se construírem e se desenvolverem,

ainda que em contextos cheios de contradições, disputas, lutas e resistências.
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Portanto, é certo afirmar que as interpretações racistas e discriminatórias

elaboradas sobre a África e incorporadas pelos brasileiros são o resultado de ações e

pensamentos do passado e do presente. Todo esse processo de preconceitos e

discriminação ainda hoje enfrentado pelos afrodescendentes, começou no passado

quando houve os primeiros contatos dos europeus com os africanos e o confronto das

culturas; começam aí as dificuldades de se aceitar as diferenças. Os europeus quase

sempre emprestaram um aspecto de inferioridade aos povos da região. O médico

psiquiatra negro Frantz Fanon (1968, p. 176), ao investigar os impactos psicológicos

do processo de dominação europeia na África, afirma que:

A cultura que é arrancada do passado para ser exibida em todo seu
esplendor, não é a do seu país. O colonialismo, que não graduou seus
esforços, nunca cessou de afirmar que o negro é um selvagem, e o negro
para ele não era nem o angolense nem o nigeriano. Falava do negro para o
colonialismo este vasto continente era uma toca de selvagens, uma região
infestada de superstições e fanatismo, fadada ao desprezo, atingida pela
maldição de Deus, terra de antropófagos, terra de negros. A condenação do
colonialismo é continental. A afirmação, feita pelo colonialismo, que a noite
humana caracterizou o período pré-colonial, refere-se ao continente africano.
Os esforços do colonizado para se reabilitar e escapar á dentada colonial
inscreve-se logicamente numa perspectiva que é a mesma do colonialismo. O
intelectual colonizado que se afastou bastante da cultura ocidental e teima em
proclamar a existência de uma cultura não o faz nunca em nome de Angola
ou do Daomé. A cultura que é afirmada é a cultura Africana. O negro que
jamais foi tão negro a partir do instante em que esteve sob o domínio do
branco quando resolve dar testemunho de cultura, percebe que a história lhe
impõe um terreno determinado, que a história lhe indica um caminho preciso e
que lhe cumpre manifestar uma cultura negra (FANON,1968, p.176).

Podemos observar nesse comentário de Frantz Fanon que a cultura do negro

foi arrancada e excluída pelos colonialistas de forma cruel e excludente. Para eles o

negro não tinha alma, não era gente. E o único Deus verdadeiro era o do cristianismo.

As outras religiões e crenças eram e, é até hoje são frequentemente consideradas,

heréticas e diabólicas. Isso fica muito evidente nos escritos de Fanon(1968) quando

complementa ao dizer que: “Falava do negro para o colonialismo este vasto continente

era uma toca de selvagens, uma região infestada de superstições e fanatismo, fadada

ao desprezo, atingida pela maldição de Deus, terra de antropófagos, terra de negros”.

(FANON1968, p. 176)

Nesse sentido, percebe-se que, desde a Antiguidade, os escritos de viajantes,

historiadores, geógrafos, fazem referência à África a partir de elementos que parecem

ter mais chamado atenção, como a cor da pele dos africanos, chamados de etíopes e



101

as características geográficas da região, conhecida por Etiópia; acreditava-se que a

parte habitável da Etiópia era moradia de seres monstruosos. É o que podemos notar

no texto de Priore e Venâncio (2004), Os homens de face queimadas.

A cor negra, associada no imaginário à escuridão e ao mal, remetia, no

inconsciente europeu, ao inferno e às criaturas das sombras. O Diabo, nos tratados de

demonologia, nos contos moralistas e nas visões das feiticeiras perseguidas pela

inquisição, era, coincidentemente, quase sempre negro (DEL PRIORE; VENÂNCIO,

2004, p.56).

Enquanto espaço de delírio do imaginário, a Amazônia apresentar-se-ia aos

europeus como paraíso ou como possível lugar da morada/ esconderijo do Demônio,

onde ele exerceria seu domínio sobre os homens. Entretanto, a necessidade de

utilização econômica da Amazônia para os interesses produtivos e de comércio da

Europa estava para além do imaginário dos homens e esse paraíso deveria ser

“humanizado” ou o Demônio expulso de seus domínios para que a região fosse

controlada pelo Velho Mundo. É o que se observa também na leitura de Neide Gondim

(1995). Sua obra nos fornece uma série de elementos e imaginários recheados de

mitos e lendas amazônicas, como no seguinte fragmento textual:

[...] Era como se o céu e o inferno se tocassem e dos dois polos brotassem e
para eles mesmo fluíssem e refluísse a concepção de vida, o misticismo, o
ideal cavalheiresco, formalmente acomodados em alicerces abstrato que
apontavam para o abandono e melhoria do mundo. A fuga das pestes, da
violência, da cobiça, dos demônios, das injustiças; o medo do inferno, do fim
do mundo e das bruxas teria pelo sonho a via que possibilitaria uma vida mais
bela. (GONDIM, 1995, p. 15)

Dessa forma, o processo de colonização da Amazônia ocorre repleto de

encantamento, quando destacado o imaginário fértil de seus exploradores, que já

chegavam à Amazônia com a bagagem carregada de diversas correntes míticas,

algumas delas que até mesmo tentavam descrever como era a região que por eles

seria conquistada. Isso pode explicar o choque e a perplexidade que os extasiou

diante da magnitude da real biodiversidade da Amazônia, cercada de florestas e seus

habitantes nativos.

A princípio, os europeus, empolgados pela emoção, denominaram-na de

“paraíso perdido” ou “Éden tropical”. Ao passo que encontravam as adversidades,

tanto naturais quanto culturais, entretanto, não demorou muito a mudarem de opinião,
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passando a denominá-la de “inferno verde”, uma vez que sofriam demasiadamente

com as doenças tropicais, constantes ali, e com a nova realidade de habitat pessoal.

Assim, a região Amazônica é considerada um mito que ainda não foi

totalmente desvendado. Ela é retratada como uma floresta de lendas, estórias

encantadas, músicas, danças, símbolos, sonhos, manias e aspirações de um povo,

demasiadamente estigmatizado por causa de sua cultura, ainda que estando inserido

num mundo globalizado, em que se tenta de toda maneira aculturar as culturas

minoritárias. Os índios e os negros são exemplos desse processo de aculturação, que

teve início no século XV.

Por todos esses aspectos, a maioria dos historiadores achava que investigar o

passado do continente negro ainda era uma tarefa marcada pelo isolamento e pelo

descaso, julgando-a como desnecessária ou inviável, já que, para os historiadores do

século XIX ou da virada para o século XX, a História da África teria começado

somente no momento em que os europeus passaram a manter relações com as

populações do continente.

Não só pela ação de registrar e relatar feita pelos viajantes, missionários e

comerciantes do século XV ao século XIX, mas principalmente pelas mudanças

introduzidas pelos europeus na África, tudo que lá foi encontrado (referente à cultura

africana) não passaria de uma cópia inferior ao produzido em outros lugares. A

mudança desta perspectiva começou a ocorrer um pouco antes das lutas pelas

independências nos anos de 1950 e 1960 e se estenderia até o final da década de 70.

Pode-se afirmar que, na segunda metade do século XX, aconteceu uma

espécie de revolução nos estudos sobre a África. As investigações se diversificaram e

ampliaram suas abordagens. Como podemos observar até aqui, de forma geral, a

independência criou, por parte de uma elite política e intelectual, a necessidade de

elaboração de identidades africanas dentro do continente, e deste perante o mundo,

foi preciso retornar ao passado, encontrar heróis fundadores e feitos maravilhosos

para o continente possuir uma história tão rica e diversificada quanto a europeia.

As investigações deveriam, portanto, focar a África com as histórias de seus

reinos e civilizações como exemplos de organização, transformação e produções, a

fim de que em nada ficassem a dever para os padrões europeus. Assim como

enfatizar os vestígios materiais deixados do passado: as técnicas de cultivo, padrões
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de estética da arte, ruínas, etc. Percorrido este breve caminho sobre a abordagem da

História da África, ainda não temos respondido à pergunta inicial:

O que sabemos da África? Talvez demore mais algum tempo para que

possamos, como profissionais da Educação, professores, supervisores, diretores e

alunos, fazê-lo com desenvoltura, afinal, já se passaram 13 anos da aprovação da lei

10.639/03. O que se percebe é que ela não saiu do papel. As pesquisas de campo

nas escolas apontam para um desconhecimento sobre a lei e uma notória resistência

para abordar essas questões. Podemos perceber através dos livros didáticos, que

vêm recheados de conteúdos abordando com ótimas ilustrações e um vasto conteúdo

a história da Grécia de Roma e cidades europeias, menos a história e a cultura afro-

brasileira. Temos visto que o ensino da História da África nas escolas tem sido

sistematicamente relegado a um segundo plano no currículo escolar.

Pelo que podemos observar a partir dos resultados das pesquisas realizadas

nas escolas públicas em Porto Velho, observa-se que a história ensinada nas escolas

apresenta a civilização ocidental como padrão de referência em termos civilizatórios e

o eurocentrismo, que infelizmente tem vigorado de forma unânime como modelo de

ensino da História. A história da África encontra-se no currículo, muitas vezes, diluída

na própria História Geral ou quando muito na história do Brasil. Assim, estudamos com

muito maior profundidade a antiguidade do mundo feudal, dos gregos, dos romanos. E

permitimos isso no nosso cotidiano, entra ano e sai ano, reuniões e mais reuniões e

nada modifica a ausência em nossos currículos da história e cultura afro-brasileira é

uma realidade. O que se nota é uma perda muito grande de conhecimento sobre

povos que, sabiamente, exerceram influências históricas e culturais sobre nós de

forma indiscutível.

Enquanto isso, apenas um seleto grupo têm acesso à história de um

continente que, no período medieval, tinha técnicas avançadas de construção,

impérios, domínios da escrita e até universidades. Essa realidade fazia parte da África

antes da chegada dos europeus, mas é desconhecida dos alunos nas escolas. Nas

salas de aula predomina a imagem de tribos, negros escravizados, além da herança

cultural, limitada à prática das religiões afro-brasileiras – sobretudo demonizada, como

o candomblé, a umbanda e a capoeira –, as danças regionais e as culinárias.

Fica evidente que estudar história e cultura afro – brasileira e africana nas
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escolas, mesmo não sendo uma tarefa tão simples, é algo imperioso e urgente. As

limitações surgem: preconceito, intolerância e ignorância existentes na sociedade

brasileira, somados ao descaso das academias, a invisibilidade social, o despreparo

dos professores e o desinteresse por parte do corpo técnico pedagógico em trabalhar

com nossos alunos as questões étnico-raciais e a cultura afro-brasileira e africana,

desde as séries iniciais em nossas escolas.

Nesse viés, os caminhos abertos pela Lei 10.639/2003 me levaram a procurar

e compreender nesta pesquisa quais as iniciativas e ações desenvolvidas em duas

escolas da rede estadual de ensino de Porto Velho, sobretudo por uma Educação de

qualidade, pluricultural e pluriétnica, que dê ênfase nas questões afro-brasileiras e

étnico-raciais no sentido da organização de um currículo, que contemple o ensino de

História, Cultura afro-brasileira e africana a reflexão sobre as relações étnico-culturais.

Assim, interessava saber como isto favorece a divulgação e produção de

conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores no enfrentamento da

discriminação racial de modo a promover a educação de cidadãos livres, éticos e

conscientes sobre o seu papel na sociedade.

3.4 Lócus da pesquisa e produção de dados

A pesquisa de campo foi realizada em duas escolas públicas de Porto Velho,

a Escola Estadual de Ensino Médio Anízio Teixeira, na Zona Norte, e a Escola

Estadual de Ensino Fundamental e Médio São Luiz, na Zona Leste. A Escola Anízio

Teixeira funciona com Ensino Médio em Tempo Integral, turnos matutino e vespertino,

tendo o total de alunos de 285, distribuídos nas três séries do ensino médio.

Nessa escola foi realizada pesquisa de campo no turno matutino e vespertino.

Conseguimos entrevistar 65 alunos(as), utilizando a metodologia de grupos focais com

entrevistas semiestruturadas. Vale ressaltar que as entrevistas aconteceram também

nos corredores das escolas, biblioteca, sala de vídeo, laboratório de informática e no

pátio das duas escolas investigadas. Utilizamos a estratégia metodológica de grupos

focais por série, sendo selecionados alunos do 1º ao 3º ano, de 08 a 10 alunos por

sala de aula, de forma voluntária e participativa.

A escola São Luiz funciona nos três turnos, tendo Ensino Fundamental, Médio
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e EJA. Nessa escola foi realizada pesquisa de campo nos turnos vespertino e noturno.

No turno vespertino há um total de 436 alunos(as) no Ensino Médio. No turno noturno,

incluindo o EJA, há um total de 478 alunos. Percebe-se que na escola São Luiz o

número de alunos e professores é bem superior ao da escola Anízio Teixeira devido à

estrutura do prédio.

Na escola São Luiz, nos dois turnos, conseguimos entrevistar 108 alunos(as).

A escolha desses alunos se deu de forma voluntária e participativa dentro de sala de

aula e fora dela. Abaixo podemos conferir partes dos resultados obtidos com os alunos

nas entrevistas em sala de aula e na escola.

Para preservar a integridade e individualidade de todos os depoentes, alunos,

professores, supervisores e gestores participantes das entrevistas e dos questionários

aplicados, utilizarei nomes fictícios para representar a fala dos depoentes. Para a

produção de dados da pesquisa nas escolas foi elaborado um questionário

semiestruturado norteador das discussões com os alunos e professores em sala de

aula.

Através do questionário (ANEXO I) conseguimos na escola E. E. M. Anízio

Teixeira a participação de 238 alunos, que preencheram o questionário com perguntas

semiestruturadas, aplicado em sala de aula.

3.5 Resultados obtidos com alunos na Escola Anízio Teixeira

O que você sabe sobre a cultura afro-brasileira e africana?

Sobre essa questão, 176 alunos entrevistados, cerca de 74%, responderam

que conhecem e sabem dar exemplos sobre a cultura afro-brasileira. E Citaram alguns

exemplos, que se lembram de ter aprendido sobre a escravidão no Brasil, o tráfico

negreiro, os castigos e o sofrimento dos negros nas senzalas, a exploração da mão de

obra escrava pelos portugueses, espanhóis e outros estrangeiros. E isso de deu nas

disciplinas de história, artes e literatura brasileira. Entretanto, 62 alunos, cerca de 26%,

responderam que não sabem dar exemplos e não se lembram de ter aprendido nada

sobre a temática. Ao analisar a fala dos alunos que disseram que não sabem dar

exemplos e não se lembram de ter aprendido nada sobre a história e cultura afro-

brasileira na escola, cabe-nos refletir sobre o significado dessa resposta. O que esse
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aluno dá entender sobre essa resposta? Quantos anos esse aluno(a)vem

interiorizando esse silenciamento, através de alguns professores que nas aulas de

história diz que não é importante falar dessa questão? Quando por exemplo o

professor(a) pede para eles pularem a página que aborda sobre a história da África e ir

para o outro capítulo que trata sobre a história da Grécia Antiga, que é mais

importante. Assim refletimos, o que é mais importante estudar no currículo do ensino

fundamental e médio para os alunos? Por que estudar sobre a história da Grécia

Antiga é mais importante que a História da África? Não estaria aí nesse ponto a razão

desses alunos(as) dizerem que não sabem dar exemplos sobre a história e cultura

afro-brasileira e africana? Outro ponto interessante que merece ser destacado é

quando o aluno(a) diz que não sabe falar nada sobre o tema, assim o sujeito se

desinsere, tira de si a responsabilidade e coloca nos professores e na escola. Dessa

forma fica melhor pra ele(a)falar que não sabe dizer nada sobre isso. Funciona como

uma fuga, uma forma de se livrar dessa questão tão polêmica que a priori ele(a) não

estão ou não se sentem preparados para falar do tema.

Cite exemplos de historia e cultura afro-brasileira e africana que você conhece?
Sobre essa questão 190 alunos, cerca de 80%, responderam que conhecem

e sabem dar exemplos sobre a cultura afro-brasileira. Podemos citar vários exemplos

significativos colhidos com os alunos e professores através dos questionários

aplicados na pesquisa de campo.

A aluna Marilene, do 1º ano, diz que:

– “O transporte era feito da África para o Brasil nos porões dos navios

negreiros. Amontoados, em condições desumanas, muitos morriam antes de chegar

ao Brasil, sendo que os corpos eram lançados ao mar para serem devorados pelos

peixes”.

A aluna Mara, do 3º ano, relata que:

– “Os negros eram proibidos de praticar suas crenças e religião de origem de

matrizes africanas como o candomblé e a umbanda, ou de realizar suas festas e

rituais religiosos e seus costumes africanos”.

O aluno Túlio, do 2º ano, comenta:

– “Os negros tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de

engenho, e os colonizadores, além disso, teria que adotar a força a língua portuguesa

na comunicação”.
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Tecendo um comentário sobre a fala da aluna Mara e do aluno Túlio, sobre a

questão das festas, costumes e religião dos negros africanos, é importante destacar

que, historicamente, além de todas as imposições e restrições da política na ditadura

militar no Brasil em 1964 a 1985, as perseguições às religiões de matrizes africanas

aos cultos afro-brasileiros, o preconceito a violência e a intolerância religiosa sempre

foram evidentes e perduram até os dias de hoje em nossa sociedade. Mas, apesar de

tudo isso, de todos esses ataques preconceituosos, de suas crenças e costumes, os

negros sempre resistiram e nunca deixaram a sua cultura africana se apagar. Assim,

escondidos, realizavam seus rituais religiosos, como o Candomblé e depois quando se

inventou a Umbanda no Brasil através do sincretismo religioso, segundo o antropólogo

Roger Bastides(1989).

Os africanos praticavam suas festas, mantinham suas representações

artísticas e culturais e até desenvolveram uma forma de luta, a capoeira, que vemos

sendo praticada até hoje em algumas escolas, inclusive em uma das escolas

investigadas, a Escola Estadual São Luiz na zona Leste da capital Porto Velho.

Na culinária, deixaram um legado importantíssimo, muitas comidas saborosas

e diversificadas, como: cuscuz, mungunzá, farofa, feijoada, vatapá, acarajé, carne

seca, rabada, aluá, quibebe, caruru, mungunzá, acarajé, angu, pamonha, entre outras

delícias da culinária afro-brasileira. Na religiosidade deixou as religiões de matrizes

africanas como o Candomblé a Umbanda e suas vertentes como a Jurema sagrada

oriunda do Nordeste em Pernambuco sendo praticadas em várias regiões do Brasil, a

Quimbanda,Tambor de Mina do maranhão, Batuque no Rio Grande do Sul entre

outras.

Nesse sentido, Souza (2005, p. 36) apud Luz (2000), acerca da resistência

cultural dos negros, no seu trabalho intitulado (Re)Vivências negras: entre batuques,

bailados e devoções – práticas culturais e territórios negros em Ribeirão Preto (1910-

1950), analisa:

Em suas buscas sócio-temporais do espaço necessário à coesão grupal e à
afirmação existencial, o contingente populacional negro desenvolveu várias
formas culturais ao longo da história de nosso país; seja africanizando o
catolicismo, criando a capoeira, organizando agremiações carnavalescas, ou
tocando os atabaques nos terreiros de candomblé. O negro sempre criou
linguagens sociais de ocupação espacial que lhe propiciaram o direito à
existência própria, fortalecendo-se, unindo-se, intercambiando e prosseguindo
na luta (SOUZA apud LUZ, 2000, p. 464-465).
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Mediante as discussões elencadas sobre o negro e sua cultura, as danças e

os sentidos simbólicos de suas coreografias, em rituais afro-brasileiros, percebe-se

sem dúvida que há um sentido de socialização no ato de dançar, tanto na capoeira na

umbanda como no candomblé. Há um desejo manifesto de dar a cada gesto e

coreografias um significado, traduzindo vocações de pessoas e expressões de

personagens. Os gestos, os olhares, o uso do corpo, a realização dos passos, as

bases coreografadas, intencionalmente organizadas em busca de resposta, quase

sempre unindo-se ludicamente ao prazer, gozo estético, não se isolam do que é

mágico e profundo nas sutilezas internas, somente compreendidas pelo intérpretes

vivenciais da própria dança. (SILVA JUNIOR, 2014, p. 12). O que Segundo Mary Lucy

(2000),historicamente, as danças apoiam os indivíduos nas suas atividades básicas,

contribuindo também para representar e sintetizar momentos de trabalhos, como do

plantio, da colheita, da pesca, da caça, das preparações para lutas, guerras ou ainda

com procedimentos imitativos de animais, de seres fantásticos nascentes nas

mitologias afro-brasileiras.(LUCY,2000,p.9)

Você já sofreu ou já presenciou algum tipo de discriminação racial ou
intolerância religiosa na escola? Cite exemplos:

Sobre essa questão, 196 alunos, cerca de 82%, disseram que sim; 42 alunos,

cerca de 18%, disseram que não sofreram nenhum tipo de discriminação ou não se

lembram.

Os alunos que disseram sim a essa questão citaram alguns exemplos, como

podemos conferir abaixo:

O aluno Rafael, do 2º ano regular, escreveu:

“Sim! Colegas aqui da escola não me aceitam nos grupos, porque sabem que

sou espírita Umbandista, eles não aceitam outros tipos de crenças e religião.”

O aluno Paulo, do 2º ano regular, escreveu:

“Sim! Porque eu pratico capoeira e eles me discriminaram, dizendo que era

macumba e eu era macumbeiro daí eu não gostei e bati neles”.

Tecendo um comentário sobre o depoimento dos três alunos acima, podemos

notar que todos eles trazem queixas de discriminação racial e intolerância religiosa

ocorridas em sala de aula e na escola. A aluna Fátima relata que sofre perseguição

por ser católica e isso é muito doloroso para ela, já que os alunos falaram que não era
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correto nem era boa a prática dessa religião, o que caracteriza intolerância religiosa e

falta de respeito com as crenças alheias.

O aluno Rafael também relata que é rejeitado nos grupos de estudos em sala

de aula, porque os alunos sabem que ele é espírita e segue a linhagem da Umbanda.

Tal prática caracteriza também intolerância religiosa por parte dos colegas de sala.

Quando o aluno Rafael relata que certos colegas não aceitam outros tipos de crenças

ou religiões, percebemos o quanto essa questão precisa ser trabalhada nas escolas

com o objetivo de esclarecimento, respeito e desmistificação preconceituosa das

crenças e costumes diversos de vários povos e culturas.

Já o aluno Paulo relata que é praticante de capoeira e os alunos o xingam por

essa prática, dizendo que ele é macumbeiro. Cita ainda que se revolta com essa

discriminação por parte dos colegas, ficando bravo e batendo neles. É lamentável

ouvir esse relato de discriminação.

Sabemos que a capoeira foi reconhecida em novembro de 2014, pela

UNESCO, como patrimônio cultural imaterial da humanidade. Trata-se de uma luta e

uma expressão cultural brasileira que mistura arte marcial, esporte, cultura popular e

música, e que foi desenvolvida no Brasil principalmente por descendentes de escravos

africanos a partir do século XVI. A capoeira representa a luta e resistência dos negros

brasileiros contra a escravidão durante os períodos colonial e imperial de nossa

história. É caracterizada por golpes e movimentos ágeis e complexos. Uma das

principais características que distingue a capoeira da maioria das outras artes marciais

é a sua musicalidade, que se assemelha ao toque dos atabaques dos cultos afro-

brasileiros. Daí nascem o preconceito e a discriminação citados pelo aluno Paulo.

O aluno Jarbas, do 3º ano regular, escreveu:

“Sim! Já sofri Discriminação racial, posso dizer que acontece às vezes uns

colegas dizem com tom de brincadeira, me chamando de preto, negro e urubu”, mais

nesse tom de brincadeira pode machucar”.

Observa-se através dos comentários acima, nos depoimentos dos 04 alunos,

que todos eles trazem queixas de discriminação racial ocorridas em sala de aula e na

escola. Quando a aluna Raquel diz que sofreu discriminação racial porque é negra, e

os agressores alegaram inferioridade e insignificância, percebe-se claramente a

violência e o desrespeito entre os colegas de sala. Os agressores alegaram que o

negro é inferior e que não significa nada para eles. Imaginemos: “não significar nada



110

para alguém”, apenas por ser negro. Esse tema deveria ser trabalhado nas escolas

com o objetivo de diminuir a violência, e o preconceito contra os negros. Quando o

professor for abordar sobre o colonialismo século XVI, e o processo de escravização

dos negros africanos com seus alunos  poderá  enfatizar sobre a violência os

estereótipos e os estigmas que se criam  em relação aos negros. Em Frantz Fanon

(1968) vemos quando ele se refere a violência contra os negros pelo colonizador

nos seguintes termos:

Para o colonialismo este vasto continente era uma toca de selvagens, uma
região infestada de fanatismo fadada ao desprezo. O colonialismo não
graduou seus  esforços nunca cessou de afirmar, que o negro é um
selvagem, uma região infestada de superstições e fanatismo, desprezada
e atingida pela maldição de Deus (FANON, 1968, p.176).

Nesse viés, percebe-se como que ser negro fosse um castigo divino, uma

maldição uma má sorte, uma predestinação uma realidade que o negro teria que se

submeter e se conformar com essas condições de vida, com essa escravidão, com

essa pobreza com os castigos e a indiferença de um ser condenado antes de nascer

à escravização, a trabalhos forçados e aos piores castigos jamais vistos durante todo

o período colonial no Brasil e no mundo, para o resto de suas vidas, devido a sua cor,

sua “má sorte”, seu “destino”. Fato esse na nossa história que tem levado até hoje ao

quadro caótico da invisibilidade social em nossas escolas e na sociedade.

Sobre os últimos depoimentos citados, percebe-se que todos eles trazem

queixas de discriminação racial e intolerância religiosa ocorridas em sala de aula e na

escola. O aluno Mateus relata que foi apelidado e xingado pelos colegas de sala

porque é crente, negro e frequenta a Igreja Universal, caracterizando mais uma vez

discriminação racial e intolerância religiosa por parte dos colegas da escola.

A insignificância supracitada, do ponto de vista biológico, não é levada em

consideração nos relacionamentos do dia-a-dia dos racialmente oprimidos devido à

cor negra de sua pele. Como afirma Munanga(2005)

O racismo que o negro sofre passa pela cor de sua pele. Este racismo tem
um conteúdo cultural muito forte. Os mitos da sociedade ocidental em relação
às diferenças entre os homens e mulheres surgem dentro de uma realidade
inegável: a supremacia da raça branca. Por isso mesmo pode-se entender o
fortíssimo mito em torno da cor do negro. Há uma violenta carga emocional
em torno de sua cor. O negro vive em um mundo branco, criado à imagem do
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branco e basicamente dominado pelo branco. (MUNANGA, 2005, p. 59)

Desse modo, pode-se dizer que o racismo é uma realidade presente nas

escolas e na sociedade, uma vez que não podemos esquecer que somos produtos de

uma educação eurocêntrica e que podemos, em função desta, reproduzir consciente

ou inconscientemente os preconceitos que permeiam nossa sociedade.Partindo da

tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos instrumentos de

trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros materiais didáticos

visuais e audiovisuais, carregam os mesmo conteúdos viciados, depreciativos e

preconceituosos em relação aos povos e culturas não oriundos do mundo ocidental

(MUNANGA, 2005, p. 15).

Você acha importante estudar sobre a história e cultura afro - brasileira e
africana?

Sobre essa questão obtivemos os seguintes resultados:

220 alunos, cerca de 92%, disseram que sim. Essa opinião dos alunos vêm

corroborar com nossos estudos e pesquisas sobre a história e cultura afro-brasileira,

de forma positiva, ao dialogarmos sobre os reais problemas que a escola enfrenta

para colocar em prática o que diz a Lei 10.639/03 e o que pensam os alunos,

supervisores, gestores e professores. Apenas 18 alunos, cerca de 8% do total de

alunos nessa escola, disseram que não acham importante.

Nesse viés, os caminhos abertos pela Lei 10.639/2003 me levaram a procurar

e compreender nesta pesquisa quais as iniciativas e ações desenvolvidas em duas

escolas da rede estadual de ensino de Porto Velho, sobretudo, o interesse por uma

educação de qualidade, pluriétnica e pluricultural, que dê ênfase nas questões afro-

brasileiras e étnico-raciais no sentido da organização de um currículo, que contemple

o ensino de História, Cultura afro-brasileira e africana a reflexão sobre as relações

étnico-culturais. Assim, interessava saber como isto favorece a divulgação e produção

de conhecimentos, a formação de atitudes, posturas e valores no enfrentamento do

racismo e da discriminação racial de modo a promover a educação de cidadãos livres

éticos e conscientes sobre o seu papel na sociedade.

Como você se considera sobre a questão racial:
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Sobre essa questão, obtivemos os seguintes resultados:

118 alunos, 49,58%, disseram que se consideram pardos;

97 alunos, 40,76%, disseram que se consideram brancos;

22 alunos, 9,24%, disseram que se consideram negros;

01 aluno apenas, 0,42%, disse que se considera indígena.

Gráfico 1 – Classificação dos alunos da Escola Anízio Teixeira quanto à questão

racial.

Fonte: Elaborado por: Joel Balduino, 2014.

Observa-se, no gráfico acima, que 49,58% dos alunos se consideram de cor

parda, coincidindo com o resultado obtido com os professores, que veremos adiante.

Esse resultado significa dizer que houve também certa negação étnica racial entre os

alunos. Com exceção dos considerados pardos, a raça branca mais uma vez aparece

como a primeira opção entre alunos e professores. Já os negros aparecem com

apenas 9,24%. Esse fato nos reflete uma tentativa de embranquecimento gerada

desde o período colonial de nossa história pelas elites monopolistas e colonialistas, ao

longo do século XVI até os dias atuais.

Muitas pessoas negras se intimidam diante dessa pergunta e acabam por

negar sua identidade étnica, muitas vezes inconscientemente, pelo “medo” de ser

taxado como negro e com o estigma que carrega: de ser preguiçoso, indolente e

violento. A grande maioria escolhe a cor parda, como uma fuga o que demonstra

preconceito étnico-racial com a sua própria raiz etnológica.

Outra questão que merece destaque, observada durante as pesquisas de

campo nas escolas, é quanto ao índice de evasão escolar devido ao preconceito e
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estereótipos gerado pelos xingamentos contra os alunos negros. Alguns professores

relataram que muitos alunos, ao serem confrontados e desrespeitados por

xingamentos pejorativos, como os citados anteriormente, não voltam mais para a

escola. Daí nasce outro problema que a escola enfrenta: a evasão escolar. Por isso, a

educação das relações étnico-raciais deve ser conduzida, tendo-se como referências

os seguintes princípios segundo Brasil(2004):

[...] consciência política e histórica da diversidade; fortalecimento de
identidades e de direitos; ações de combate ao racismo e a discriminações.
Entretanto, para desencadear, executar, avaliar processo de educação das
relações étnico-raciais é preciso que se compreenda como processos de
aprender e de ensinar têm se constituído, entre nós, ao longo dos 500 anos
de história de formação da nação. (BRASIL, 2004b, p. 17).

Nessa perspectiva, Kabengele Munanga, (2004), numa entrevista concedida

aos Estudos Avançados, denominada A difícil tarefa de definir quem é negro no Brasil,

afirma: “Parece simples definir quem é negro no Brasil. Mas, num país que

desenvolveu o desejo de branqueamento, não é fácil apresentar uma definição de

quem é negro ou não”.

Ao adensar a discussão sobre o racismo no Brasil, e conforme os dados

produzidos e apresentados nessa pesquisa, Kambele Munanga (2004) enriquece o

diálogo da seguinte forma:

Os conceitos de negro e de branco têm um fundamento etno-semântico,
político e ideológico, mas não um conteúdo biológico. Politicamente, os que
atuam nos movimentos negros organizados qualificam como negra qualquer
pessoa que tenha essa aparência. É uma qualificação política que se
aproxima da definição norte-americana. Nos EUA não existe pardo, mulato ou
mestiço e qualquer descendente de negro pode simplesmente se apresentar
como negro. Portanto, por mais que tenha uma aparência de branco, a
pessoa pode se declarar como negro. Há pessoas negras que introjetaram o
ideal de branqueamento e não se consideram como negras. Assim, a questão
da identidade do negro é um processo doloroso. Os conceitos de negro e de
branco têm um fundamento etno-semântico, político e ideológico, mas não um
conteúdo biológico. Politicamente, os que atuam nos movimentos negros
organizados qualificam como negra qualquer pessoa que tenha essa
aparência. É uma qualificação política que se aproxima da definição norte-
americana. Nos EUA não existe pardo, mulato ou mestiço e qualquer
descendente de negro pode simplesmente se apresentar como negro.
Portanto, por mais que tenha uma aparência de branco, a pessoa pode se
declarar como negro.(Munanga,2004,p.52)

De acordo com o que afirma o autor, “a questão da identidade do negro é um

processo doloroso”. Sem minimizar o impacto da situação socioeconômica dos pais
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dos alunos no processo de aprendizagem, deveríamos aceitar que a questão da

memória coletiva, da história, da cultura e da identidade dos alunos afrodescendentes,

apagados e esquecidos no sistema educativo pela invisibilidade social, baseado no

modelo eurocêntrico, oferece parcialmente a explicação do elevado índice de

repetência e evasão escolar. Todos nós, ou pelo menos os educadores conscientes,

éticos e comprometidos com a educação dos nossos alunos, sabemos que a história

da população negra, quando é contada no livro didático, é apresentada apenas do

ponto de vista do “Outro”, exacerbando-se assim o etnocentrismo e,seguindo uma

ótica humilhante e pouco humana.

3.6 Resultados obtidos com alunos na Escola São Luiz

Abaixo podemos observar resultados e alguns questionários semi-

estruturados coletados com os alunos da escola São Luiz, Zona Leste da capital.

O que você sabe sobre a cultura afro-brasileira?

259 alunos, cerca de 59,27%, disseram que tinham conhecimento e sabiam

dar exemplos sobre a cultura afro-brasileira. 178 alunos, cerca de 40,76%, disseram

que não tinham conhecimento e por isso não sabiam citar exemplos sobre a temática.

Os alunos que disseram que tinham conhecimento acerca do tema citaram

exemplos semelhantes aos da Escola Anízio Teixeira, como podemos observar na

resposta da aluna Jéssica, do 3º ano Regular:

“A escravidão negra e os castigos que eram aplicados a eles, através do

tráfico negreiro. Os navios em que os negros eram transportados erra feito de forma

desumana, pelos traficantes de escravos. Só para termos uma ideia, um navio era pra

transportar cerca de 300 escravos, entretanto, embarcavam cerca de 600 negros nos

porões dos navios lotados um por cima do outro de forma desumana. Os que iam

adoecendo e não aguentavam mais, eram jogados no mar”.

A aluna Marta, do 2º ano EJA, relatou:

“Me lembro que o professor de história contou que eles eram proibidos de

praticar sua religião de origem africana ou de realizar suas festas e rituais africanos.

Além disso os negros tinham que seguir a religião católica, imposta pelos senhores de
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engenho, e os colonizadores, teriam que adotar a [força] a língua portuguesa na

comunicação. Escondidos, realizavam seus rituais religiosos, praticavam suas festas,

mantiveram suas representações artísticas e até desenvolveram uma forma de luta: A

capoeira que vemos sua prática até hoje em algumas escolas e academias. Na

culinária deixaram um legado bastante utilizado por todos nós como o acarajé,

feijoada, cuscuz, mungunzá, farofa, vatapá, rabada, caruru, mungunzá, pamonha

entre outras”.

O que você se lembra de ter aprendido sobre a cultura afro-brasileira e as
origens dos negros do Estado de Rondônia?

281 alunos, cerca de 64%, responderam que sim, que se lembram de ter

aprendido sobre o processo de escravização dos negros no Brasil, os instrumentos

utilizados nos castigos com os negros pelos colonizadores, além da tortura que eles

sofriam em ter que seguir à força a religião católica, sendo proibidos de praticar suas

crenças e as religiões de matrizes africanas. Esse aprendizado ocorreu nas disciplinas

de história, artes, literatura, sociologia e história de Rondônia. Vale destacar na

disciplina de História Regional de Rondônia tivemos alunos do 3ª ano nas duas

escolas, que citaram exemplos sobre os negros do Vale do Guaporé, os barbadianos

que vieram de Barbados do Caribe, assim como os ingleses e outros estrangeiros

para trabalhar na construção da E.F.M.M,nos anos de 1907 em Porto Velho-RO.

Entretanto,156 alunos, cerca de 36%, disseram que não se lembram de ter

aprendido sobre a temática. Por esse motivo não sabiam citar exemplos. Sobre esses

alunos que disseram que não sabem citar exemplos sobre a temática afro-brasileira a

exemplo da escola Anízio Teixeira, podemos perceber nessa fala, que muitos desses

alunos se omitiram em dá essa informação como uma fuga, por achar muito

complicado falar dessas questões, tentando colocar a responsabilidade na escola e

nos professores, alegando não se lembrar de ter visto esse conteúdo. Por outro lado

cabe-nos uma reflexão importante: Há quanto tempo esses alunos estão na escola

sem ver essas informações relacionadas à história e cultura afro-brasileira e africana?

Sabemos que a tendência do discurso das escolas públicas é sempre o da reprodução

de conteúdos, muitas vezes de cunho preconceituoso, estereotipado e sem maiores

relevâncias para a construção de uma sociedade livre crítica e democrática.
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Você já sofreu ou já presenciou algum tipo de discriminação racial ou
intolerância religiosa, na escola? Cite exemplos:

175 alunos disseram que não presenciaram nenhum tipo de discriminação

nem intolerância religiosa na escola ou não se lembram. Entretanto, 262 alunos, cerca

de 60%, disseram que sim e citaram alguns exemplos:

A aluna Jéssica, do 1º ano - Regular escreveu:

“Sim! Foi um dia quando fomos tirar uma foto na sala de aula, eu me

posicionei junto com eles, daí um colega disse: Sai daí sua negrinha! vai estragar a

foto”.

A aluna Maria, do 3ºano - EJA escreveu:

“Sim! Chamaram um rapaz daqui da sala de negrinho da favela”. Por causa

disso ele nunca mais apareceu aqui à escola.

Sobre os depoimentos acima, percebe-se que novamente todos eles trazem

queixas de discriminação racial e intolerância religiosas ocorridas em sala de aula e na

escola, sendo agravada a questão de intolerância racial com maior incidência, por

exemplo, quando a aluna Jéssica diz que sofreu discriminação racial porque é negra

e, ao se juntar ao grupo para tirar uma foto, falaram que ela iria estragar a foto.

Observa-se claramente a violência e o desrespeito pelos colegas de sala ao

excluir uma colega apenas por ser negra. Esse fato, por si só, já caracteriza uma

enorme humilhação e constrangimento. Isso é muito grave, sendo que muitas vezes o

aluno deixa de frequentar a escola devido a esse fato. Daí nasce outro problema muito

sério, que é o da evasão escolar. Já o aluno Rauan relata que foi apelidado e xingado

pelos colegas de sala porque é crente, negro e frequenta a Igreja Universal, o que

caracteriza mais uma vez discriminação racial e intolerância religiosa por parte dos

colegas da escola.

Kabengele Munanga (2005) em seu artigo Superando o Racismo na escola,

afirma que:

Partindo da tomada de consciência dessa realidade, sabemos que nossos
instrumentos de trabalho na escola e na sala de aula, isto é, os livros e outros
materiais didáticos visuais e audiovisuais carregam os mesmo conteúdos
viciados, depreciativos e preconceituoso em relação aos povos e culturas não
oriundos do mundo ocidental. Os mesmos preconceitos permeiam também o
cotidiano das relações sociais de alunos entre si e de alunos com professores
no espaço escolar. No entanto, alguns professores, por falta de preparo ou
por preconceitos neles introjetados, não sabem lançar mão das situações
flagrantes de discriminação no espaço escolar e na sala como momento
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pedagógico privilegiado para discutir a diversidade e conscientizar seus
alunos sobre a importância e a riqueza que ela traz à nossa cultura e à nossa
identidade nacional. (MUNANGA,2005,p.15)

Nessa perspectiva, corroboram com nossas pesquisas as estudiosas Glória

Moura (2004), sobre o “currículo invisível” das comunidades quilombolas, e Helena

Theodoro (2006), sobre o lugar das tradições africanas num redesenho cultural da

escola brasileira. Ambas as leituras produzem a convicção de que a escola que

superará o racismo há de ser uma escola que saiba, sobretudo, aprender e relacionar-

se com o mundo de possibilidades que a sociabilidade negra criou, seja nas mais de

quatro mil comunidades quilombolas conhecidas, seja na música urbana de um

compositor como Martinho da Vila. No mesmo viés, argumentam os artigos de Maria

José Lopes da Silva (2008) sobre artes (teatro, artes visuais, música e a dança).

Nesse sentido, e de acordo com as autoras citadas acima, é visível que o

preconceito incutido na cabeça dos profissionais, professores, supervisores e

gestores, e sua “paralisia” em lidar com a diversidade, somando-se ao conteúdo pífio

dos livros e materiais didáticos e às relações preconceituosas entre alunos de

diferentes ascendências étnico-raciais, sociais, como já vimos até aqui através dos

relatos dos depoentes, desestimulam o aluno negro e prejudicam o seu aprendizado.

O que explica o coeficiente de repetência e evasão escolar altamente elevado do

alunado negro, comparativamente ao do alunado branco, fato citado pelos próprios

professores e pelos diretores durante as entrevistas nas escolas.

Você acha importante estudar sobre a história e cultura afro-brasileira e
africana?

398 alunos, 91,08%, disseram que sim, que é muito importante estudar sobre

a história e cultura afro-brasileira, que gostariam que tivesse mais aulas e eventos

sobre a temática. Apenas 39 alunos, 8,92%, disseram que não acham importante

estudar sobre a história e cultura afro-brasileira, conforme demonstramos no gráfico

abaixo. Sobre essa questão observa-se em uma das gravações com os depoentes na

fala da supervisora Joana da Escola Estadual São Luiz, dá sua contribuição a respeito

da temática da seguinte forma:

– “É um trabalho enriquecedor porque envolve a questão das raças e também

como uma forma de conscientizar os alunos. Que a gente percebe assim que eles não
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‘tão muito ligado nesses detalhes, da origem do negro e coisa e tal... A gente

aprendendo vendo um professor que tá envolvido nessa questão o interesse dele em

trabalhar a consciência das pessoas dos jovens em compreender a origem da raça

negra em nosso país a influência deles pra nós tudo isso é muito importante”.

Quando a supervisora Joana diz “ que a gente percebe assim que eles não

tão muito ligado nesses detalhes da origem do negro e coisa e tal”...

Esse dizer demonstra uma contradição considerável em relação ao que os alunos

disseram no resultado do gráfico abaixo, que mostra claramente que os alunos tem

muito interesse sim, em saber mais sobre a história e cultura afro-brasileira e africana

nas escolas o que falta é interesse, compromisso e omissão do poder público e de

alguns professores que demonstram desinteresse, preconceito e intolerância racial e

religiosa o que aumenta a invisibilidade social em nosso país.

Gráfico 2 – Referente às respostas dos alunos sobre a questão da importância de se

estudar sobre a história e cultura afro-brasileira.

Fonte: Elaborado por: Joel Balduino, 2014.

O que você tem mais curiosidade em saber sobre a história e cultura brasileira
na Amazônia ?

284 alunos, cerca de 65%, disseram que gostariam de saber mais sobre:

religiosidade, como surgiram as religiões de matrizes africana, como a umbanda e o

candomblé; por que os negros africanos foram escravizados no Brasil? Quem foram

os negros Barbadianos na Historia Regional de Rondônia e qual sua importância na

construção da E.F.M.M ? E como surgiu a capoeira, as danças, as religiões afro-
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brasileira os mitos e ritos afro-amazônicos.

153 alunos, cerca de 35%, disseram que gostariam de saber mais sobre: a

história dos reis e rainhas africanos; O processo de colonização e descolonização da

África as guerras intertribais. Além disso, também o porquê de existir muita miséria e

fome na África; se a África é de Deus ou do demônio; e se ainda existe escravidão no

continente africano e no Brasil; e sobre a arte e a cultura africana.

Como você se considera sobre a questão racial:
Sobre essa questão, obtivemos os seguintes resultados:

187 alunos, 42,79%, disseram que se consideram pardos;

149 alunos, 34,10%, disseram que se consideram brancos;

87alunos, 19,91%, disseram que se consideram negros;

14 alunos, 3,20%, disseram que se consideram indígenas.

Gráfico 3 – Classificação dos alunos da Escola São Luiz quanto à questão racial.

Fonte: Elaborado por: Joel Balduino, 2014.

Observa-se, no gráfico acima, que 42,79% dos alunos se consideram de cor

parda, coincidindo com o resultado obtido com os alunos da escola Anízio Teixeira,

diante dos números e do resultado das pesquisas nas duas escolas, significa dizer

que houve também certa negação étnico-racial entre os alunos. Como bem cita o

pesquisador brasileiro Muniz Sodré, no livro Claros e escuros: identidade, povo e

mídia no Brasil, “a mídia funciona, no nível macro, como um gênero discursivo
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capaz de catalisar expressões políticas e institucionais sobre as relações inter-

raciais, (...) que, de uma maneira ou de outra, legitima a desigualdade social pela

cor da pele.” (SODRÉ, 1999, p.243). Ou seja, o próprio aluno negro não se vê

como negro pelo preconceito que é gerado pelo estigma e pela invisibilidade

social. Com exceção dos considerados pardos, a raça branca aparece como a

segunda opção entre os alunos e também por parte dos professores. Já os negros

aparecem com apenas 19.91%. Esse fato nos faz refletir mais uma vez sobre a

invisibilidade social do negro em nossas escolas. Muitas escolas em que trabalhei

sequer trabalhava o tema pelo menos no dia da consciência negra. Nesse sentido,

como o aluno vai ter consciência de ser negro se não lhes é dada essa oportunidade?

Muitas pessoas negras se intimidam diante dessa pergunta e acabam por

negar sua identidade étnica, muitas vezes inconscientemente, pelo “medo” de ser

taxado como negro e com o estigma que carrega: de ser chamado de indolente

preguiçoso e violento entre outros estereótipos.
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SEÇÃO IV - Trabalhando com os grupos focais, colhendo informações através
da oralidade dos depoentes nas duas escolas públicas.

Para dar suporte ao trabalho no campo teórico-metodológico da História Oral

no campo da memória social utilizamos as teorias de Meihy (1996), Thompson (1992),

Simson (1997) e Halbwachs (2006), quatro grandes teóricos da História Oral e de

grande referência para os estudos culturais acerca da memória, cultura e história

social. Nos escritos de Meihy (1996), podemos observar a necessidade de transformar

os depoimentos em documentação escrita, a fim de que sejam objeto de interpretação

e memória. Dessa forma, é importante que as narrativas contadas por um aluno ou

professor sejam transcritas para que possam ser analisadas e compreendidas.

Graças a essas teorias, o pesquisador não se torna um mero reprodutor do

que já está escrito, mas um construtor de uma história e interpretação, a partir dos

relatos, entrevistas, depoimentos e fontes orais colhidas durante as visitas de campo

com os grupos focais nas referidas escolas. Daí a necessidade de se legitimar as

fontes orais a partir de um processo de reconstrução da memória, que emerge a partir

dos fatos narrados pelos alunos, professores, supervisores e gestores das escolas

pesquisadas, cujo conteúdo será devidamente analisado adiante. O que, de acordo

com Thompson (2000, p. 26), se trata de contar a história a partir da visão das classes

marginalizadas, dos excluídos, dos cidadãos sem voz, da história dos debaixo,

descritos também em Hoggart (1957) como sendo pessoas “sem história” e incluídos

nas camadas mais pobres da população, desviando-nos um pouco da historiografia

profissional e adentrando num universo ambíguo que examina o saber histórico.

Nesse viés ,percebe-se a importância da história oral nesse trabalho com os

depoentes das escolas vem, sobretudo proporcionar momentos de reflexão

quebrando barreiras,e reconstruindo compreensões e saberes  multiculturais,é o que

podemos ver neste trecho da obra de Paul Thompson (2000):

A história oral pode certamente ser um meio de transformar tanto o conteúdo
quanto a finalidade da história. Pode ser utilizada para alterar o enfoque da
própria história e revelar novos campos de investigação; pode derrubar
barreiras que existam entre professores e alunos, entre gerações, entre
instituições educacionais e o mundo exterior; e na produção da história – seja
em livros, museus, rádio ou cinema – pode devolver às pessoas que fizeram
e vivenciaram a história um lugar fundamental, mediante suas próprias
palavras (THOMPSON, 2000, p. 22).
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Nesse viés, Bom Meihy (1996) comenta sobre a importância da Historia Oral,

que possibilita captar as experiências elaboradas por indivíduos pertencentes a

categorias sociais cujas percepções e intervenções geralmente são excluídas da

história oficial e da documentação oficial das organizações, deixando registrada sua

visão de mundo, suas aspirações e utopias e, consequentemente, aquelas do grupo

social ao qual pertencem. A História Oral tem condições de recuperar a visão das

pessoas comuns dentro das escolas, das empresas, com os trabalhadores, os

operários, trazendo à tona as “memórias subterrâneas” de grupos excluídos do

processo decisório, que de outra forma não poderiam ser levadas em conta, nem fazer

parte da História. Pode ser vista ainda como um modo de construir o conhecimento e

reconstituir a identidade e a história recente desses grupos diante dos processos

sociais internos às organizações e do processo de globalização (MEIHY, 1996, p. 13).

Nesse sentido, podemos perceber pela fala dos depoentes, tanto por parte

dos alunos, como também dos professores, gestores e supervisores escolares, uma

necessidade consideravelmente grande de denunciar o déficit e certo esquecimento,

sobretudo dos órgãos públicos educacionais no que se refere à Lei Federal 10.639/03

e ao ensino da história e cultura afro-brasileira nas escolas. É o que notamos a seguir

na fala dos seguintes depoentes, alunos das escolas São Luiz e Anízio Teixeira.

Os alunos se reuniram na sala de aula em círculos; cada círculo se reunia

voluntariamente, em torno de oito a dez alunos por sala, utilizando a metodologia de

grupos focais por série com perguntas semiestruturadas. Iniciávamos a conversa

livremente, aos poucos todos iam participando dando sua opinião a respeito do tema e

até propondo melhorias. É o que podemos conferir através das entrevistas realizadas

em sala de aula. Lembramos que os nomes dos participantes das pesquisas de

campo são fictícios para preservar a sua integridade. A pergunta lançada inicialmente

para os grupos focais em sala de aula foi:

4.1 Trabalhando com os grupos focais, colhendo informações através da
oralidade dos depoentes nas duas escolas públicas.

O que você sabe sobre a cultura afro-brasileira e africana? E qual sua
importância no ambiente escolar?

O aluno Antônio, do 2º Ano - Regular da Escola Anísio Teixeira, respondeu:
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– “Sei um pouco sobre isso professor; lembro-me das aulas de história que

fala dos negros e como eles viviam antigamente aqui no Brasil como os escravos

sofriam muito eram açoitados chicoteados, até fugiam para as matas que chamavam

de quilombos onde eles viviam do jeito deles com seus costumes, comidas e crenças,

mais chegou um dia que eles foram mortos pelos europeus e sua comunidade

destruída”.

O aluno Rauan, do 3º ano da Escola Anízio Teixeira, comentou:

– “O que a gente vê hoje em dia é muito preconceito tipo assim, porque nas

Escolas agente não vê a histórias dos negros, o que mais tem nos livros são histórias

de brancos e por causa disso surge o preconceito. Por causa dos heróis brancos e por

aí vai. Agora heróis negros a gente quase não vê hoje em dia são poucos,

pouquíssimos não é verdade! Por isso agente tem quer ter mais aulas e eventos sobre

a história e cultura afro-brasileira, colocar isso como matéria nas escolas. Infelizmente

acabaram com oficina de cultura afro aqui na escola, não sei porque acabou! agente

estava aprendendo muito era muito legal. Pra mim como aluno eu acho que seria

ótimo, que voltasse porque também os negros e os indígenas foram peças

fundamentais, eles fizeram o país brasileiro crescer mais e se desenvolver, e essa

história sempre cai nas provas do Enem”.

Observa-se na fala do aluno Rauan um fato muito importante que revela o

quadro do esquecimento e da invisibilidade social em nossas escolas, quando ele se

refere à pobreza dos livros didáticos em relação a história dos negros. “Nas Escolas

agente não vê a histórias dos negros, o que mais tem nos livros são histórias de Reis

e Rainhas brancos e por causa disso surge o preconceito e a indiferença”. Nesse

sentido, Vera Maria Candau (2003) enfatiza:

A escola sempre teve dificuldade em lidar com a pluralidade e a diferença.
Tende a silenciá-las e neutralizá-las. Sente-se mais confortável com a
homogeneização e a padronização. No entanto, abrir espaços para a
diversidade, a diferença e para o cruzamento de culturas constitui o
grande desafio que está chamada a enfrentar. A nossa formação histórica
está marcada pela eliminação física do "outro" ou por sua escravização,
que também é uma forma violenta de negação de sua alteridade.
(CANDAU, 2003, p.17)

Dessa forma, os processos de negação do "outro" também se dão no plano

das representações e no imaginário social. Neste sentido o debate multicultural nas
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escolas pública nos coloca diante da nossa própria formação histórica, da pergunta

sobre como nos construímos sócio culturalmente, o que negamos e silenciamos, o

que afirmamos, valorizamos e integramos na cultura hegemônica. A problemática

multicultural nos coloca de modo privilegiado ante os sujeitos históricos, no caso

dos negros, que foram massacrados e escravizados, que souberam resistir e

continuam até hoje afirmando suas identidades e lutando por seus direitos de

cidadania plena na nossa sociedade preconceituosa e racista, enfrentando

relações de poder assimétricas, de subordinação e exclusão(CANDAU, 2003,p.19).

O aluno Roberto, do 3ª ano da Escola Anísio Teixeira, explica sobre a

importância de estudar sobre a cultura afro-brasileira da seguinte forma:

– “A importância é que é a nossa cultura, tipo assim, a gente nasceu dessa

mistura de índios com os negros. E hoje todo nosso passado a gente é o que é hoje

por causa deles, tudo o que nós temos aqui é por causa deles, os negros foram

escravizados, os índios presos e mortos, mais hoje a gente é o que é por causa

deles”.

Vejamos o que Roberto falou no depoimento acima:

– “A gente é o que é hoje por causa deles”.

Observamos que esse aluno tem consciência do ser negro no Brasil e sua

importância na sociedade. O que de certa forma foi ensinado a esse aluno sobre a

questão afro-brasileira na escola serviu definitivamente para que ele tivesse essa

consciência étnico-racial sobre o negro e, sobretudo, o respeito a outros povos, a

outras culturas outros saberes e historicidades.

É muito gratificante entrevistar um aluno e escutar isso dele. Significa que

uma semente foi plantada e com certeza germinará dando bons frutos de humildade e,

sobretudo, reconhecimento étnico-racial e valorização da cultura afrodescendente.

Algo que poderá ser repassado para seus colegas na escola na rua e em sua casa

com sua família. Significa também dizer que investir em projetos que foquem essa

temática e políticas públicas a favor das discussões afro-brasileiras e étnico-raciais

nas escolas é muito importante e urgente, diante do quadro atual de preconceito e

intolerância em nossa sociedade.

O aluno Marciel, do 3º ano da Escola São Luiz, fala sobre a cultura afro-

brasileira da seguinte forma:
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– “A cultura afro brasileira e os negros os africanos eles vieram da África

trouxeram muitos costumes como estas comidas as festas a religião, como o

candomblé a umbanda que são suas crenças né, e trouxeram para cá para o Brasil.

Vocês sabem que somos filhos de africanos com os Portugueses, porque o povo

brasileiro é uma mistura de raças né! porque quando Pedro Álvares descobriu o Brasil

quem já estava aqui era os Índios. Os índios são os povos mais antigos da terra.

Aqueles povos com apenas arco e flecha pinturas nos seus corpos de diferentes

etnias. Os negros influenciaram muito a nossa cultura como a capoeira como as

danças afros, as crenças a culinária as comidas o vatapá, a feijoada, o cuscuz e o

mugunzá, pra mim eles são muito importantes. O que eu vejo é muito preconceito das

pessoas com esses povos. Porque a pessoa é aquilo que ela é dentro de si mesma. O

que importa assim numa pessoa é o caráter de uma pessoa. Porque o indígena e o

negro depois pode ser um doutor, se tiverem educadores que eduquem, eles podem

ser um Doutor, pode ter uma vida social ampla, pode ser como um branco, pode ter

casa pode ter carro pode ter uma vida social como qualquer outro. Porque os negros

são discriminados na Escola na faculdade, até nas ruas, na escola vemos isso quando

eles nos xingam por exemplo: o negro é um carvão, um tição, esse ai nasceu de noite,

isso ai não é gente. Então querendo ou não os negros são discriminados na nossa

sociedade”.

Quando o aluno Marciel diz que “os negros influenciaram muito nossa cultura

como a capoeira, as danças, a culinária as religiões e crenças.”

Percebemos que esse aluno sabe dar exemplos significativos sobre a cultura

afro-brasileira. Vejam a importância do trabalho realizado nessa escola, através da

Oficina de Cultura Afro-brasileira desenvolvido nos anos de 2013 a 2014,na Escola

Anízio Teixeira que infelizmente foi extinta pelos técnicos da SEDUC, sem nenhuma

explicação para os alunos nem os professores.

Ademais, esse aluno tem consciência de que o negro é muito importante para

a sociedade. Ele cita exemplos de preconceito e discriminação contra os negros, fato

que infelizmente ocorre com recorrência em nossa sociedade, nas escolas, nas

faculdades, nas ruas e no trabalho.

A aluna Marta, do 3º ano da Escola Anísio Teixeira, contribuiu falando que:

– “Eu acho que tá faltando mais conhecimento, estudarmos mais sobre as

nossas culturas a historia regional de Rondônia os povos indígenas e africanos porque
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somos descendentes deles. Como por exemplo, vem pessoas de fora prestar

concurso aqui, sendo que nós mesmo que somos daqui não sabemos sobre nossa

história, dai cai numa prova de concurso ou no Enem, e nós que somos daqui não

sabemos responder. Porque falta conhecimento o que ocorre é que cada Estado

deveria estudar mais sobre cada região sobre sua história dos nossos antepassados,

porque isso, por uma parte pertence a nós. Nós temos uma história para passar para

as futuras gerações”.

Através dos relatos acima, nota-se o quanto é importante os estudos da

História e da cultura regional em nosso estado. Como a aluna Marta mesmo falou, “cai

uma questão dessas sobre os negros e os povos indígenas amazônicos no Enem ou

concurso e pouco ou quase nada sabemos”.

Nesse sentido, nós, profissionais da Educação, sobretudo das áreas de

História, Literatura, Artes e Sociologia, temos que nos preocupar mais quanto a essas

questões. Criar condições de aprendizagem se envolver mais com a produção do

conhecimento sobre as questões afro-brasileiras e étnico-raciais. O nosso Estado é

diversificado e rico em se tratando de questões étnico-raciais. Temos diversas etnias

indígenas espalhadas por todo o estado de Rondônia, como os povos Karitianas,

Amondawas, Araras, Cintas Largas, Gavião, entre outros.

Em relação aos negros podemos citar, por exemplo: os barbadianos, negros

escravos que construíram o Real Forte Príncipe da Beira, no município de Costa

Marques. Segundo dados da História Regional de Rondônia (TEIXEIRA, 2002), as

irmandades religiosas de Rondônia surgiram durante os séculos XVII e XVIII, quando

foram trazidos os primeiros escravos para as minas do vale do Guaporé.

Os historiadores Dante Ribeiro da Fonseca e Marco Antônio Domingues

Teixeira (2009) afirmam que nesta região os negros dedicaram-se à devoção de São

Benedito e fundaram em Vila Bela da Santíssima Trindade a Irmandade dos Pretos de

São Benedito, de onde a devoção ao santo negro católico se expandiu, difundindo-se

entre a população das margens dos rios a lenda de São Benedito, que foi um escravo

que lutou para proteger os negros dos martírios e sofrimento do cativeiro.

É importante destacar que todos esses povos fazem parte da cultura e do

imaginário afro-amazônico. Histórias e patrimônios que também fazem parte da cultura

brasileira. Além disso, a cultura cabocla foi envolvida em isolamento e mistério, a

Amazônia foi construída num sistema de vida dinâmico sobre a forma de trabalho dos
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ribeirinhos e extrativistas, seringueiros, coletores de castanha, mateiros, fazendeiros e

os artesãos. Nesse contexto, pode-se observar no homem amazônico e no caboclo

uma constante busca sobre os segredos de seu mundo imaginário, recorrendo

dominantemente aos mitos, às crenças e às festividades de origens afro-brasileiras

(TEIXEIRA, 2009, p.78,79).

Continuando os relatos de nossas pesquisas nos grupos focais, vejamos o

que disse o aluno Ricardo, do 1º ano da escola São Luiz:

– “Uma vez a gente estava discutindo na sala sobre os negros escravizados e

seus costumes, religiosidades essas coisas né! A professora colocou uma música, e a

batida da música era... eu não sei explicar! Era tipo o ritmo que os negros dançavam

em seus rituais religiosos. E dai uma mulher inspetora da escola passou e falou que

estávamos fazendo macumba na escola, essas coisas né Rsrsrsrsrs. Mais eu sei, se

ela falou isso é porque ela não tem conhecimento das coisas...”

O aluno Antonito, do 2ºano da Escola Anísio Teixeira, comentou:

– “É muito difícil estudar esse negócio no Brasil porque o Brasil tem muita

liberdade religiosa. Eu posso pensar muitas coisas ela e outros já pensam diferente,

então é muito difícil agente estudar uma sociedade sendo que tem vários fatores

varias diferenças... Aí como eu vou estudar sobre os negros, eu sou evangélico vou

estudar sobre os negros? Aí vai entrar em contradição por exemplo uma vez na minha

Escola o professor de história, falou sobre um fato da Igreja Católica como ela era, e

isso gerou uma discussão na sala e a sala foi dividida entre católicos e evangélicos. E

começou um tumulto um bate-boca e ai não deu certo. Quando tem essa discussão

sobre isso é muito difícil, porque os pensamentos das pessoas são muito fortes assim

as crenças das pessoas eu creio nisso, então o que creio é certo”.

Nesse momento irei fazer um comentário sobre o depoimento dos dois alunos

acima, já que praticamente correspondem a questões pertinentes ao preconceito e

intolerância religiosa na escola. Quando o aluno Antonito diz que é muito difícil estudar

sobre as questões afro-brasileiras na escola, percebe-se nas entrelinhas de sua fala a

evidência do preconceito e a intolerância religiosa ao se declarar que é evangélico e

que acha complicado estudar sobre a cultura dos negros.

Partindo-se do pressuposto de que estudar sobre a história e cultura afro-

brasileira e africana não se restringe apenas à questão religiosa, nota-se o grande

equívoco que existe, sobretudo nas escolas, a respeito de questões afro-brasileira.
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Basta citarmos, por exemplo: Reis e Rainhas africanas, mulheres guerreiras que

lutaram fervorosamente a favor do seu povo, de sua cultura e de sua história étnica.

Histórias como a da negra Dandara dos Palmares ou Teresa de Benguela,

importantes líderes quilombolas, entretanto, essas  histórias não são lembradas, e sim

são esquecidas e silenciadas, o que causa a invisibilidade social na memória social

dos estudantes e da sociedade.

Segundo a historiografia brasileira, Dandara dos Palmares é descrita como

uma verdadeira heroína, que dominava técnicas da capoeira e teria lutado ao lado de

homens e mulheres nas muitas batalhas consequentes a ataques a Palmares,

estabelecida no século XVII na Serra da Barriga, região de Alagoas. Dandara foi uma

grande líder quilombola negra, esposa de Zumbi dos Palmares e, como ele, também

lutou com armas pela libertação total das negras e negros no Brasil; liderava mulheres

e homens, também tinha objetivos que iam às raízes do problema e, sobretudo, não

se encaixava nos padrões de gênero que ainda hoje são impostos às mulheres. E é

precisamente pela marca do machismo que Dandara não é reconhecida ou sequer

lembrada nas escolas e na sociedade. Lamentavelmente, nem mesmo os movimentos

negros e feministas mencionam Dandara com a frequência que deveriam. Assim,

temos, de um lado, o machismo, que embora conte com o trabalho árduo das

mulheres negras, não lhes oferece posição de destaque e voz de decisão. Do outro, o

racismo, que só tem espaço e memória para os reis e rainhas brancos.

Outro grande exemplo pertinente de luta pela igualdade racial é o grande líder

Nelson Mandela. Foi o mais poderoso símbolo da luta contra o regime segregacionista

do Apartheid, sistema racista oficializado em 1948, e modelo mundial de resistência na

África do Sul. Mandela deixa-nos um legado de resistência e luta contra o racismo e,

sobretudo, na luta pela liberdade, pela justiça e pela democracia, como podemos ver

em um dos seus ensinamentos: “A educação é a arma mais poderosa que você pode

usar para mudar o mundo. Devemos promover a coragem onde há medo, promover o

acordo onde existe conflito e inspirar esperança onde há desespero” (MANDELA,

1994).

Nesse contexto, diversos âmbitos das expressões culturais negras sofreram

processos de repressão e de controle. Todavia, a resistência cultural negra permeou

as gerações descendentes de africanos escravizados e gerou diversas manifestações

culturais: as religiões de matrizes africanas, como o Candomblé e a Umbanda, as
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danças e músicas referenciadas em suas origens em várias regiões do Brasil. Refletir

sobre a cultura popular brasileira de matriz africana e suas formas de existência e

coexistência traz à tona uma série de possibilidades educacionais intrínsecas.

Nos entremeios dessas tradições, ao tratar dessas manifestações culturais,

usualmente preteridas, como documento que possui valor histórico e sociocultural,

reconhece-se sua importância para a criação de diálogos contra-hegemônicos, nos

quais negros são apresentados como não protagonistas de sua própria história, como

não produtores de conhecimento.

Observando os traços da história negra no Brasil, em comparação a outros

processos de colonização e contextos pós-coloniais ao redor do mundo, é possível

perceber similaridades entre práticas coloniais e seus desdobramentos conjunturais.

Com isso, pode-se inferir que o diálogo com autores como Frantz Fanon e Stuart Hall,

mantendo relações com os Estudos Culturais sobre as culturas subalternas e híbridas,

resultou em nossa busca pela ampliação das abordagens históricas e culturais

estruturantes da historiografia ocidental, que formam a base curricular brasileira, de

acordo com a LDBN. Tal ampliação possibilitou uma apresentação das epistemologias

afro-brasileiras fundamentadas na valoração de práticas cotidianas como passíveis de

transmissão de saber, elevando-as à condição de documentação cultural e, sobretudo,

a valorização da memória. Como bem lembra Halbwachs(2006):

A memória individual não deixa de existir, mas está enraizada em diferentes
contextos, com a presença de diferentes participantes, e isso permite que
haja uma transposição da memória de sua natureza pessoal para se
converter num conjunto de acontecimentos partilhados por um grupo,
passando de uma memória individual para uma memória coletiva. Há,
portanto, uma relação intrínseca entre a memória individual e a memória
coletiva, visto que não será possível ao indivíduo recordar de lembranças de
um grupo com o qual suas lembranças não se identificam (HALBWACHS,
2006, p.36).

Segundo Halbwachs (2006, p. 39) para que a nossa memória se aproveite da

memória dos outros, não basta que estes nos apresentem seus testemunhos também

é preciso que ela não tenha deixado de concordar com as memórias deles e que

existam muitos pontos de contato entre uma e outras para que a lembrança que nos

fazem recordar venha a ser constituída sobre uma base comum.

A aluna Maria, do 1º ano da Escola São Luiz, colabora dando sua opinião

sobre o tema nos seguintes termos:
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– “O estudo da consciência negra nas Escolas Públicas é muito importante,

por que eles ajudam os alunos a se conscientizar e acabar com o preconceito na

escola. No meu tempo de ensino fundamental, eu tinha uma professora e história

chamada Anatália, que inclusive faleceu acho que em 2006. Ela dava aulas sobre a

história dos negros e a cultura afro-brasileira. Ela fazia uma passeata todo ano nas

ruas ao lado da escola, na Rua José Amador dos Reis, conscientizando as pessoas

da valorização dos povos negros, acabar com o preconceito o racismo, em

homenagem a Zumbi dos Palmares. Dia 20 de novembro. Dia da Consciência Negra.

Isso marcou minha vida, hoje não ninguém nem fala também não temos mais

professor que fale sobre isso. E eu sinto saudades, porque é uma coisa que faz muita

falta na vida do estudante conhecer seu passado e suas raízes”.

A professora Anatália, acima relatada pela aluna Maria, diga-se de passagem,

foi uma grande amiga de profissão; veio do nordeste do Maranhão para Porto Velho,

no mesmo avião conosco no ano de 1990. Entretanto, conhecemo-nos melhor no

SINTERO e no Movimento Negro em Porto Velho, sempre na luta por melhores

condições de ensino e, é claro, valorização profissional e salário digno para todos os

profissionais da Educação. Participamos de diversas greves, andando e cantando,

fazendo repente pela Avenida 07 de Setembro. Outras vezes, em eventos da Escola

São Luiz, sempre no dia 20 de novembro. Ela fazia passeatas com os alunos

intitulada: Marcha pra Zumbi dos Palmares.

Todos os anos aconteciam esse grandioso evento. Ela era militante do

movimento negro ACUNERA em Porto Velho. Sempre atuante defensora das causas

étnicas e raciais. Infelizmente veio a falecer no ano de 2006, não deixou nada escrito

sobre sua prática e seu projeto de incentivo a valorização da cultura afro-brasileira na

Escola São Luiz. Mas deixou registrado na memória dos professores, diretores e

alunos através dos depoimentos colhidos utilizando a metodologia da história oral, na

escola sobre seu trabalho, e a sua luta, pelas questões afro-brasileira e africana na

defesa do cumprimento da Lei 10.639/03 e as questões étnico- racial na escola.

Desse modo, Thompson (1992) se refere à contribuição da história oral nos

seguintes termos:

[...] a história oral pode dar grande contribuição para o resgate da memória
nacional, mostrando-se um método bastante promissor para a realização de
pesquisa em diferentes áreas. É preciso preservar a memória física e
espacial, como também descobrir e valorizar a memória do homem. A
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memória de um pode ser a memória de muitos, possibilitando a evidência dos
fatos coletivos. (THOMPSON, 1992, p.17)

Nessa perspectiva, o trabalho realizado com a História Oral nas buscas de

informações e na coleta de dados na Escola São Luiz nos aponta que o trabalho da

professora Anatália ficou registrado na memória coletiva de todo o corpo docente e

discente dessa instituição de ensino público. Ademais, nosso trabalho de pesquisa

realizado durante os anos de 2013 à 2014 veio contribuir ainda mais para o resgate

histórico e cultural, sobretudo para a valorização do trabalho do historiador no resgate

da cultura e da memória de um povo, de uma comunidade escolar.

É importante destacar que a professora Anatália e seu trabalho com a cultura

afro-brasileira e africana desenvolvido na escola São Luiz estava, de certa forma,

esquecido, ou seja, invisível pela comunidade escolar, durante nove anos de sua

ausência devido ao seu falecimento.

Portanto, foi através desse trabalho de investigação in loco que a temática da

cultura afro-brasileira e africana e as questões étnico-raciais nas escolas vieram,

sobremaneira, abrilhantar e reavivar algo que, de certa forma, estava adormecido,

silenciado e invisível, contribuindo, assim, para amenizar o quadro da invisibilidade

social. De acordo com Halbwachs (2006):

A constituição da memória de um indivíduo é uma combinação das memórias
dos diferentes grupos dos quais ele participa e sofre influência, seja na
família, na escola, em um grupo de amigos ou no ambiente de trabalho. O
indivíduo participa então de dois tipos de memória (individual e coletiva) e isso
se dá na medida em que o funcionamento da memória individual não é
possível sem esses instrumentos que são as palavras e as ideias, que o
indivíduo não inventou, mas que toma emprestado de seu ambiente.
(HALBWACHS, 2006, p. 72):

Dessa maneira, a memória coletiva dessa comunidade escolar, através dos

relatos dos depoentes envolvidos nessa pesquisa, engloba a memória do grupo e

cada componente desse grupo com ela se identifica. Assim, o trabalho com os grupos

focais nos respaldou no sentido de que o grupo é portador da memória e está é

consensualizada mediante as relações que se estabelecem dentro do próprio grupo. É

no contexto dessas relações que construímos as nossas lembranças e elas estão

impregnadas das memórias dos que nos cercam, de maneira que, ainda que não

estejamos em presença destes, o nosso lembrar e as maneiras como percebemos e

vemos o que nos cerca se constituem a partir desse emaranhado de experiências e
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significados (HALBWACHS, 2006, p. 78).

O aluno Maciel, do 3º ano da Escola Anízio Teixeira, faz o seguinte relato:

– “Professor eu só sei que pelo o que temos visto nos últimos anos com

relação ao avanço das políticas públicas sociais na educação desse país

principalmente no governo do presidente Lula e da presidenta Dilma, eu acho que tem

melhorado bastante essa questão de valorização dos negros e dos povos indígenas

em nosso país”.

Sobre a questão citada pelo aluno Maciel, podemos ressaltar que realmente

nunca na história desse país se teve um presidente que fez tanto pelo povo brasileiro,

pelos menos favorecidos, pela educação, pela saúde, e as populações afro-

descendentes e investimentos em projetos sociais. É indiscutível e inegável que já

houve um grande avanço nessa questão no Brasil no governo do presidente Luiz

Inácio Lula da silva, nos anos (2003-2010) e atualmente no Governo da presidenta

Dilma Rousseff/PT (2011 a 2016).

Além disso, podemos atestar, através de reportagem no site do Instituto da

Mulher Negra21, que a quantidade de jovens negros que ingressaram no Ensino

Superior também cresceu, passando de 50.937 vagas preenchidas por negros, em

2013, para 60. 731, em 2014. O Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT,

Nelson Padilha, comemora que finalmente o Brasil percebe que quem precisa das

políticas de igualdade racial não são só os negros, mas toda a população brasileira.

Como ele mesmo afirma: “Quem perde com a ausência dos negros nos espaços

privilegiados é o Brasil. São milhões de cérebros qualificados e saudáveis que acabam

sendo preteridos por conta do racismo institucional”.

Para Padilha, as políticas implementadas nos governos do PT significam um

grande avanço para o Brasil. Entretanto, precisamos aumentar a quantidade de

universidades efetivamente alcançadas. O secretário cobra mais foco no cumprimento

e fiscalização da lei 10.639/03, que pretende levar para as salas de aula mais sobre a

cultura afro-brasileira e africana, propondo novas diretrizes para valorizar e ressaltar a

presença africana na sociedade.

O Secretário ressalta: “Garantindo a inclusão dos conteúdos relacionados a

África em todo o espectro de ensino, ela vai ajudar a desmontar os preconceitos”.

Ainda segundo os dados do site Geledés, podemos conferir que os estudantes negros

21 http://www.geledes.org.br/questao-racial. Acessado em 22 de julho de 2014.
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têm acesso também ao Fies e ao Prouni, que auxiliam no ingresso e na permanência

desses estudantes em instituições privadas de ensino superior.

Dados do Ministério da Educação referentes a 2014 mostram que os negros

são maioria nos financiamentos do Fies, cerca de 50,07% e nas bolsas do Prouni,

52,1%. Em entrevista ao Portal Brasil, a representante da ONU Mulheres Brasil,

Nadine Gasman, ressaltou que na última década o Brasil decidiu acumular esforços e

criar um espaço para que sejam desenvolvidas estratégias que façam a diferença para

as populações afrodescendentes, com ênfase na intersecção entre raça e gênero,

porque as mulheres negras estão em situação de maior vulnerabilidade.

De acordo com o Mapa da Violência de 2015, o número de mulheres negras

mortas cresceu 54% entre 2003 e 2013, enquanto o número de mulheres brancas

assassinadas caiu 10% no mesmo período. No total, 55,3% dos crimes contra as

mulheres foram cometidos no ambiente doméstico, e em 33,2% dos casos os

homicidas eram parceiros ou ex-parceiros das vítimas. Para Nadine, a criação de leis,

como Maria da Penha e do Feminicídio, deve reduzir essa violência nos próximos

anos.

Diante dessas abordagens das questões afro-brasileiras e étnico-raciais em

nossas escolas, percebo que é preciso inovação e ação sempre envolvidas por uma

Educação de qualidade, implantando desde as séries iniciais do Ensino Fundamental

os estudos afro-brasileiros e africanos nas escolas, sem preconceitos de qualquer

forma de intolerância racial ou religiosa. Não importa quem não valorizará esse

estudo, essa história e, sobretudo, essa cultura. O que mais importa é que algumas

sementes foram espalhadas por essas escolas por onde passamos e um dia darão

bons frutos, com certeza, pois se trata de um exemplo de engajamento a favor do

ensino e das histórias e culturalidades afro-brasileiras na escola e na sociedade,

amenizando assim o racismo e o preconceito e a invisibilidade social existentes no

ambiente escolar. Como podemos perceber nas palavras de Petronilha Beatriz

Gonçalves e Silva(2004)de acordo com seu texto:

É importante ter claro, quando a universidade brasileira se propõe a adotar
um plano de ações afirmativas, que não se encontra tão somente buscando
corrigir os erros de 500 anos de colonialismo, escravidão, extermínio de
povos indígenas e negros, de tentativas de extinção de suas concepções,
crenças, atitudes, conhecimentos mais peculiares. Está, isto sim,
reconhecendo que, apesar dos pesares, muitos deles não foram extintos e
precisam ser valorizados, reconhecidos não como exóticos, mas como

http://www.geledes.org.br/questao-racial
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indispensáveis para o fortalecimento político desses grupos, bem como
político e acadêmico da universidade. (SILVA, 2004, p. 49)

Com esse raciocínio, Ribeiro (1999, p. 240), em estudo sobre democratização

da universidade, destaca que a competência que os estudos superiores devem

garantir não pode ser vista como uma entidade abstrata, autônoma e desvinculada de

interesses que definem saberes, disciplinas, conteúdos, métodos, instrumentos,

discursos, os quais legitimam a universidade como democrática ou a impõem como

relação de força, silenciando projetos acadêmicos que vêm das camadas subalternas

tradicionalmente excluídas da academia. Alerta-nos Marlene Ribeiro para o fato de

que a construção de competências acadêmicas legítimas, no quadro de uma

sociedade excludente, racista, discriminatória, que diz projetar ser justa, inclui

experiências de ruptura com o modelo tradicional de universidade.

A aluna Dalva, da Escola São Luiz, relatou o que sabe sobre a cultura afro-

brasileira nos seguintes termos:

– “Acho que a cultura afro-brasileira é muito importante, eles vieram com os

colonizadores né, e para o progresso do nosso país agente dependeu deles, então eu

acho uma boa ideia relembrar, pelo menos da cultura e suas histórias, pra gente

regatar tudo e ver a importância dos estudos dessa cultura, para acabar mais com os

preconceitos e agente se aprofundar mais, e é uma porta para conhecermos outros

povos”.

O aluno Fabiano, do 3º ano da Escola São Luiz, colaborou nos grupos focais

falando o seguinte:

– “Hoje em dia temos muito afros no Brasil, porém muitos deles sofrem certas

discriminações, só porque é negro, muitos dos costumes e atividades eram proibidos.

Não me lembro de muita coisa, somente que Zumbi dos Palmares era e é um símbolo

muito importante sobre esse tema na disciplina de artes. Posso citar alguns exemplos

como a capoeira que inclusive temos aqui na Escola, as comidas típicas, as danças e

roupas. Acho muito importante estudarmos sobre eles porque temos a oportunidade

de conhecermos e de aprender mais coisas diferentes, como era a vida deles”.

A aluna Mônica, do 2º ano da Escola São Luiz, participa relatando o seguinte:

– “A cultura afro-brasileira originou muitas de nossas músicas, danças,

crenças religiões e culinárias. É importante nas influências deixada por eles, para

conhecermos mais nossas origens, como também quebrar tabus como o samba,
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músicas, danças, a crenças nos orixás no candomblé, lambada, esportes e dança

como a capoeira e nas comidas típicas como a feijoada o acarajé entre outras. É uma

pena que ainda vemos discriminação racial nas escolas sob alegação de inferioridade

e insignificância”.

O aluno João, do 2º ano - EJA da Escola São Luiz, participa também da roda

de conversas sobre a história e cultura afro-brasileira, dizendo:

– “Eu aprendi que nenhuma delas é originalmente brasileira, que a capoeira a

umbanda e o candomblé, artesanato os ensinamentos faz parte delas. Eu aprendi isso

na disciplina de história, aprendi também a jogar capoeira, e eu bati em pessoas que

me discriminaram me chamaram de negro veio. Eu sou um cristão umbandista, não

tenho vergonha de dizer, eu bato tambor mesmo, muitos aqui são da macumba

também, mas tem medo de falar a verdade!

Analisando a fala dos alunos podemos perceber o quanto essa questão nos

mostra o que é preciso ser feito para se combater o preconceito, o racismo e a

intolerância religiosa na escola. Temos observado que os próprios professores de

áreas afins, e até mesmo alguns de História, se mostram indiferentes quando se fala

do assunto o que contribui com a invisibilidade social na escola.

O preconceito e a intolerância não estão somente entre os alunos, mas,

sobretudo, entre os professores e outros funcionários das escolas, fato comprovado

através dos relatos durante toda pesquisa. Podemos citar, por exemplo; em uma das

escolas estaduais, da Zona Sul, quando fui solicitar um tempo para abordar sobre a

pesquisa e o tema sobre o dia 20 de novembro, o dia Nacional da Consciência Negra,

que seria em forma de explanação oral, vídeo e discussão entre os alunos e

professores, com o objetivo de aguçar a memória a cerca do tema. A supervisora logo

disse que no dia 19 a 20 de novembro havia sido programado um simulado para toda

escola. Perguntei se poderia ser depois, ela falou que não, que já tinha muitos projetos

na escola, com um gesto e olhar característico de indiferença, desconhecimento,

preconceito e intolerância. Percebe-se que essa é a triste realidade educacional com

que nós convivemos e infelizmente isso demonstra um retrocesso e só contribui para a

reprodução do racismo da indiferença do preconceito e da invisibilidade social,em

nossas sociedade, percebido ao longo dos anos em nossas escolas. Nessa direção,

Kabengele Munanga (2005) discute:
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Como, então, reverter esse quadro preconceituoso que prejudica a formação
do verdadeiro cidadão e a educação de todos os alunos, em especial os
membros dos grupos étnicos, vítimas do preconceito e da discriminação
racial? Não existem leis no mundo que sejam capazes de erradicar as
atitudes preconceituosas existentes nas cabeças das pessoas, atitudes essas
provenientes dos sistemas culturais de todas as sociedades humanas. No
entanto, cremos que a educação é capaz de oferecer tanto aos jovens como
aos adultos a possibilidade de questionar e desconstruir os mitos de
superioridade e inferioridade entre grupos humanos que foram introjetados
neles pela cultura racista na qual foram socializados.(MUNANGA,2005,p.17)

Dessa maneira, e conforme Munanga(2005), a finalidade deste trabalho de

pesquisa consiste, por um lado, em mostrar o racismo, a intolerância e o preconceito

como graves problemas de nossa sociedade e, por outro lado, mobilizar todas as

forças vivas da sociedade para combatê-los. Entre essas forças, está a educação

escolar que, embora não possa resolver tudo sozinha, ocupa um espaço de destaque.

Se nossa sociedade é plural, étnica e culturalmente, desde os primórdios de sua

invenção pela força colonial, só podemos construí-la democraticamente respeitando a

diversidade do nosso povo, ou seja, as matrizes étnico-raciais que deram ao Brasil

atual sua feição multicolor composta de índios, negros, orientais, brancos e mestiços

(MUNANGA, 2005, p. 18).

Dialogando com as perspectivas apontadas por Munanga (2005), Petronilha

(2004) e Ribeiro (1999), no que diz respeito ao papel da educação igualitária na

sociedade, sabemos que é possível oferecer tanto aos jovens como aos adultos a

possibilidade de questionar e desconstruir os mitos e estereótipos de superioridade e

inferioridade existente no ambiente escolar. Minha percepção é que, diante os fatos

expostos pelos depoentes, cabem questionamentos concernentes à observação das

falas coletadas com alunos e professores: Que cidadãos queremos formar? Que

profissionais nós somos? O que queremos? Por que realizar um simulado exatamente

na data que se comemora o dia Nacional da consciência Negra? Que visão de mundo

queremos formar entre nossos educandos e na sociedade? Poucos foram os

profissionais das escolas que quiseram falar ou abordar essa questão. O preconceito

e a intolerância religiosa existem e são fatos comprovados na maioria das escolas

públicas pesquisadas.

Vale ressaltar que quando nós falamos da Lei 10.639/03, de acordo com a

LDBEN, a maioria dos professores demonstra não ter conhecimento sobre o assunto,

outros sabem mas relatam que não se sentem preparados para falar da história e da
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cultura afro-brasileira e africana com seus alunos, além disso se queixam que já

trabalham com muito conteúdo, e não sobra tempo para isso. Minha percepção é que

de fato nas escolas, de modo geral, não se dá ênfase sobre esta questão, a maioria

dos docentes alega que não foi preparado para ministrar aulas sobre a temática.

Muitos dizem, ainda, que deveriam ter visto as questões afro-brasileiras e africanas na

graduação. Podemos comprovar isso através dos relatos dos professores depoentes

sobre a 2ª questão do questionário, que diz:

“Na sua opinião, quais práticas político-pedagógicas deveriam ser aplicadas

nas escolas para colaborar na implementação dos estudos afro-brasileiros e

africanos?”

A professora Fátima, de História, da Escola São Luiz, diz que:

– “Maior apoio aos educadores por parte do governo reforçando suas

atividades laborais com incentivos e cursos de qualificação como Mestrado e

Doutorado sobre esse tema história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas”.

A professora Magda, de Literatura, da Escola São Luiz, relata que:

– “Uma das práticas pouco usadas seria o incentivo à pesquisa de campo,

levar os alunos a conhecer nosso patrimônio histórico e cultural, conversar com

pessoas mais velhas, que tem muito a colaborarem com a nossa cultura e a História

Regional de Rondônia, como por exemplo saber das origens de nossa cidade de Porto

Velho. A construção da E.F.M.M. O Real Forte Príncipe da Beira. Os soldados da

borracha”.

Dessa maneira, conforme se queixam os professores ao dizer “que já

trabalham com muito conteúdo, e não sobra tempo para isso”. Assim percebemos que

os conteúdos sobre a história e a cultura afro-brasileira e africana, tão importantes no

currículo escolar, são de certa forma esquecidos e silenciados, como bem destacou

Olga Von Simson(1997) em seu artigo Memória, cultura e Poder na sociedade do

esquecimento:

Na sociedade ocidental atual o ritmo acelerado do trabalho Urbano, colocam o
homem comum frente a uma quantidade avassaladora de informações. Tais
fatos criam para o homem contemporâneo quase a obrigação de consumir a
informação de forma acrítica. Tornando-se assim, uma sociedade do
esquecimento.(Simson,1997,p.8)

Diante dessa discussão sobre a memória, percebe-se na fala da professora
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Magda o quanto são importantes as lembranças e as memórias das pessoas mais

velhas em contato com os alunos e o pesquisador, sobre suas vivências e

experiências diversificadas sendo colhidas, analisadas e compartilhadas com as mais

diversas comunidades. Nesse sentido, pode-se mencionar, por exemplo, a belíssima

obra de Ecléia Bossi (1994), Lembranças de Velhos. De acordo com a autora, o

referencial da memória é o substrato em que nossa pesquisa se alicerça. Tomamos a

memória como Bossi, não como sonho, mas como trabalho, um esforço que reconstrói

imagens de experiências do passado, reconstituídas à luz das experiências do

presente, tentando viver este tempo através de uma relação que pode ser criativa e

transformadora. O trabalho da memória é individual, mas também é, neste caso,

coletiva, pois estamos investigando a memória docente a partir da concepção do

professor como grupo social.

A seguir podemos conferir alguns dos resultados dos questionários de campo,

aplicados aos professores da Escola Estadual de E. M. Anízio Teixeira e da Escola

Estadual de E. M. F. São Luiz, sendo 18 professores na Escola Anízio Teixeira nos 02

turnos e 28 professores na Escola São Luiz nos turnos vespertino e noturno.

4.2 Questionário aplicado com os professores na Escola Anízio Teixeira.

Você tem conhecimentos sobre a Lei 10.639/03 de acordo com a LDB?
13 professores, cerca de 72%, escreveram que conhecem a lei 10.639/03.

05 professores, cerca de 28%, escreveram que não tem conhecimentos sobre

a Lei. Ou não se lembram.

Minha percepção diante desse resultado positivo em relação ao número de

professores que disseram conhecer a Lei na Escola Anízio Teixeira, é que ele se deu

devido ao apoio pedagógico por parte da direção da escola no incentivo ao projeto de

Oficina de cultura afro-brasileira, que vinha sendo desenvolvida no ano de 2013 a

2014, nessa escola.

Na sua opinião, quais práticas político-pedagógicas deveriam ser aplicadas nas
escolas para colaborar na implementação dos estudos afro-brasileiros?

10 professores, cerca de 55,56%, escreveram que está faltando mais

investimentos na educação, qualificação profissional e material didático.
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06 professores, cerca de 33,33%, escreveram que falta incluir o tema no

currículo escolar e criar mais projetos sobre os estudos afro-brasileiro e africano nas

escolas.

02 professores, cerca de 11,11%, escreveram que o que falta é

comprometimento dos professores da área de história, artes e literatura brasileira

conforme a Lei 10.639/03.

Você teve acesso a materiais para trabalhar a história e cultura afro-brasileira e
africana com seus alunos?

14 professores, cerca de 78%, escreveram que tiveram sim.

04 professores, cerca de 22%,escreveram que não tiveram.

Em caso afirmativo, quais são estes materiais?
Os 14 professores que disseram que tiveram acesso, escreveram que foi

através da biblioteca de documentários, em DVDs e na internet no laboratório de

informática.

Você acha importante colocar em prática o estudo sobre as questões étnicas
raciais e a pluralidade cultural na escola com nossos alunos?

15 professores, cerca de 83%, escreveram que sim, acham muito importante.

03 professores, cerca de 17%, escreveram que não acham importante.

Existe algum projeto nessa escola para se trabalhar sobre a cultura afro-
brasileira e africana no decorrer do ano letivo ou no dia da Consciência Negra?

13 professores, cerca de 72%, escreveram que sim, através do projeto da

oficina de cultura afro-brasileira e de Feiras de cultura realizadas todos os anos.

05 professores, cerca de 28%, escreveram que não tinham conhecimento.

Cite exemplos de como são desenvolvidas as atividades culturais, no Dia da
Consciência Negra na escola. Ou pela sua própria iniciativa em sala de aula.

12 professores, cerca de 67%, escreveram que fazem uma feira cultural na

Semana da Consciência Negra envolvendo todos os professores e alunos da escola.

06 professores, cerca de 33%, escreveram que trabalham o tema na sala de

vídeo e no laboratório de informática.
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Como você se considera sobre a questão racial?
12 professores, cerca de 83%, escreveram que se consideram brancos.

04 professores, cerca de 9%, escreveram que se consideram pardos.

02 professores, cerca de 8%, escreveram que se consideram negros.

Não tivemos nenhum professor que se considera indígena ou asiático.

Gráfico 4 – Classificação dos professores da Escola Anízio Teixeira quanto à questão

racial

Fonte: Elaborado por Joel Balduino, 2014.

Pode-se observar que 9% dos professores se consideram de cor parda,

coincidindo com o resultado obtido com os alunos em se tratando da cor. Significa que

mais uma vez houve também negação étnico - racial entre os professores. A raça

branca mais uma vez aparece como a 1ª opção entre alunos e professores, com 83%.

Os negros, por outro lado, aparecem com apenas 8%, refletindo uma tentativa de

embranquecimento. Nesse sentido, Sérgio Luiz Souza (2010, p. 33), em diálogo com

Marcos Aurélio Luz Agadá(1996), esclarece que:

Desde o século XIX, mas, sobretudo, a partir do início do século XX na
República, a face mais visível do processo de branqueamento desenvolvido
pelos grupos hegemônicos nacionais foi implementação de leis e ações das
mais diversas instituições para perseguir e cercear as manifestações culturais
e as formas de vida das populações negras no Brasil. À luz do positivismo
evolucionista e da psiquiatria, a cultura europeizada dos grupos hegemônicos
reivindicou não só um espaço físico, como também uma dominação
simbólica, expressa num espaço construído que refletisse e celebrasse a
racionalidade instrumental, o padrão de moralidade e os costumes europeus.
Este processo resultou num branqueamento da história, da educação e dos
costumes do país, atingindo de forma violenta, principalmente as populações
negras, devido à perseguição e à estigmatização de suas formas de vida e de
todo seu patrimônio cultural, relegando suas memórias ao espaço do
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menosprezo e do esquecimento (AGADÁ, 1996, p.138).

É indiscutível que esse processo violento contra os negros foi gerado pelas

elites monopolistas e colonialistas ao longo do século XVI até os dias de hoje. Muitos

negros se intimidam diante dessa pergunta e negam sua identidade étnico-racial; a

grande maioria opta pela cor parda, o que demonstra preconceito com a sua própria

raiz etnológica.

Nesse cenário, Gonçalves Silva (2004) enriquece o diálogo sobre o processo

de ensino-aprendizagem quando comenta que aprender – ensinar – aprender é um

processo em que professores e alunos, ao longo de suas vidas escolares, fazem e

refazem seus jeitos de ser, viver, pensar, os envolvem em trocas de significados com

outras pessoas de diferentes faixas etárias, sexo, grupos sociais, experiências de

viveres e, sobretudo, respeito às diversidades e pluralidades étnico-raciais.

Tratar, pois, de ensino e de aprendizagem, é também tratar de identidades, de

conhecimentos que se situam em contextos de culturas, de choques e trocas entre

jeitos de ser e viver, e de relações de poder. Como se vê, é complexa, mas não

impossível, a tarefa de tratar de processos de ensinar e de aprender em sociedades

multiétnicas e pluriculturais, como a brasileira.

Nesse sentido, abordar a temática pedagogicamente ou como objeto de

estudos, com competência e sensatez, requer de nós, professores e pesquisadores,

não fazer vista grossa para as tensas relações étnico-raciais que “naturalmente”

integram o dia-a-dia de homens e mulheres brasileiros; admitir, tomar conhecimento

de que a sociedade brasileira projeta-se como branca; ficar atento para não reduzir a

diversidade étnico-racial da população a questões de ordem econômico-social e

cultural; desconstruir a equivocada crença de que vivemos numa democracia racial. E,

para ter sucesso em tal empreendimento, há que se ter presente as tramas tecidas na

história do ocidente que constituíram a sociedade excludente, racista, discriminatória

em que vivemos e que muitos insistem em conservar (SILVA, 2004, p. 491).
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4.3 Questionários aplicados com professores da Escola São Luiz

Você tem conhecimentos sobre a Lei 10.639/03 de acordo com a LDBEN?

12 professores, cerca de 43%, escreveram que conhecem a lei 10.639/03.

16 professores, cerca de 57%, escreveram que não tem conhecimentos sobre

a Lei.

Observamos portanto, que nessa escola o número de professores que não

conhecem a Lei é bastante relevante. O que reflete diretamente nos resultados das

entrevistas e dos gráficos produzidos com os alunos. Merece-nos uma reflexão: Como

abordar um assunto que não se conhece? Portanto, esse resultado com os

professores influi direta ou indiretamente nas respostas dadas pelos alunos.

Na sua opinião, quais práticas político-pedagógicas deveriam ser aplicadas nas
escolas para colaborar na implementação dos estudos afro-brasileiros?

15 professores, cerca de 54%, escreveram que estão faltando investimentos

na educação, qualificação profissional e material didático.

09 professores, cerca de 32%, escreveram que falta incluir o tema no currículo

escolar e criar mais projetos sobre o tema.

04 professores, cerca de 14%, escreveram que falta comprometimento dos

professores da área de história, artes e literatura brasileira.

Você teve acesso a materiais para trabalhar a história e cultura afro-brasileira?
19 professores, cerca de 68%, escreveram que não tiveram acesso.

09 professores, cerca de 32%, escreveram que tiveram acesso, através da

sala de vídeo.

Em caso afirmativo, quais são estes materiais?
Os 09 professores em questão escreveram que tiveram acesso através de

consultas na biblioteca, documentários e em mídias eletrônicas.

Existe algum projeto nessa escola para se trabalhar as questões étnico-raciais,
no decorrer do ano letivo ou no dia da Consciência Negra?

21 professores, cerca de 89%, escreveram que não tinham conhecimento.

07 professores, cerca de 11%, escreveram que não há projetos específicos

sobre a temática, entretanto cada professor trabalha o tema em sala de aula ou na

sala de vídeo.
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Você acha importante colocar em prática o estudo sobre a história e
cultura afro-brasileira e africana na escola com nossos alunos?

20 professores, cerca de 71%, escreveram que sim, acham muito importante.

08 professores, cerca de 29%, escreveram que não acham importante e que

existem conteúdos mais importantes e significativos para os alunos do que este.

Como você se considera sobre a questão racial?
13 professores, cerca de 84%, escreveram que se consideram brancos.

10 professores, cerca de 36%, escreveram que se consideram pardos.

05 professores, cerca de 18%, escreveram que se consideram negros.

Não tivemos nenhum professor que se considera indígena ou asiático.

Gráfico 5 – Classificação dos professores da Escola São Luiz quanto à questão racial.

Fonte: Elaborado por Joel Balduino, 2014.

Observando os resultados dos questionários aplicado com os professores,

nota-se que, na Escola Anízio Teixeira 72,22% dos professores de História, Artes e

Literatura disseram que conhecem a Lei. Apenas 27,78% afirmaram não conhecê-la.

Minha percepção é que esse resultado positivo quanto ao número de professores que

disseram que conhecem a Lei na referida escola se dá devido ao projeto de oficina de

cultura afro-brasileira, que vinha sendo desenvolvido no ano de 2013 a 2014. Já na

Escola São Luiz, 64,29% dos professores de História, Artes e Literatura disseram que

desconhecem a lei. Apenas 35,71% disseram ter conhecimento sobre a Lei. É o que

podemos conferir através do seguinte gráfico:
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Gráfico 6 – Referente à 1ª pergunta do questionário com os professores da Escola

Anízio Teixeira. Questiona-se se o professor conhece ou não a lei 10.639/03.

Fonte: Elaborado por Joel Balduino, 2014.

Gráfico 7 – Referente à 1ª pergunta do questionário com os professores da Escola

São Luiz.

Fonte: Elaborado por Joel Balduino, 2014.

Nota-se claramente pelo gráfico acima de 72,22% que, na Escola Anízio

Teixeira, o resultado dos professores quem conhecem a lei é positivo. Por outro lado,

pode-se afirmar que o desconhecimento sobre a Lei 10.639/03, detectado em maior

número na Escola São Luiz, se dá principalmente devido ao descaso dos

investimentos em capacitação dos profissionais da Educação com relação a questões

étnicas, raciais e de pluralidade cultural, sobretudo mais enfoque nos livros didáticos
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no que se refere à riqueza e à explanação do conteúdo, além de projetos de ações

interdisciplinares voltados para a temática negra na escola. Observa-se que o

problema já começa na grade curricular dos cursos das universidades; é preciso

repensar esse problema desde a grade curricular do Ensino Superior ao Ensino

Fundamental e Médio no sentido de diminuir a invisibilidade social, com relação a

temática história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas.

A seguir podemos observar os relatos dos depoentes através das entrevistas

realizadas com os professores, supervisores e gestores das duas escolas públicas

envolvidas nas pesquisas de campo em 2013-2014. Lembramos que todos os nomes

dos depoentes são fictícios, para preservar a integridade moral de cada participante.

O professor Robson, de Artes, da Escola São Luiz, responde à 1ª pergunta

sobre a Lei 10.639/03 da seguinte forma:

– “Infelizmente eu não tenho conhecimento explícito dessa lei, mais com

certeza essa lei poderá trazer uma grande contribuição para a valorização da cultura

afro-brasileira e africana em Rondônia”.

A professora Paula, de Artes, da Escola Anísio Teixeira, dá a sua contribuição

dizendo:

– “Estudar sobre o continente africano é muito importante mesmo que hoje

em dia seja uma obrigatoriedade, não precisava ter uma lei dizendo que era obrigado.

Bem conhecer as civilizações todos os estudantes deveriam se interessar pelas

nossas origens desde o inicio de tudo, onde tudo começou. É algo superimportante

que não deveria ter obrigatoriedade de conhecer. Espero que essa lei seja levada a

sério, já que virou obrigatoriedade e que os alunos tenham mais conhecimento sobre

esse continente africano, berço de nossa civilização”.

O professor Diniz, de História, da Escola São Luís, fala sobre a cultura afro-

brasileira nos seguintes termos:

“Que mania que as pessoas têm em associar cultura afro-brasileira somente

ao aspecto religioso, não é verdade! Existem várias contribuições culturais de matriz

africana na formação cultural e identitária brasileira, e não somente no que se refere

às religiões afro-brasileiras. E mesmo quanto à questão da apresentar elementos

sobre estas religiões em sala de aula, o propósito não é converter ninguém, até
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porque o foco não é a cosmologia, mas sim os aspectos históricos, culturais, e a

contribuição destas religiões no processo de interação de classes, e o hibridismo

cultural brasileiro. Até quando essa ideologia de "supremacia branca" vai continuar

alimentando o preconceito, e logo, a ignorância”?

Sobre o hibridismo cultural, comentado pelo professor, podemos recorrer a

Stuart Hall (2003), em seus estudos sobre a experiência diaspórica vivenciada por

caribenhos rumo à Grã-Bretanha. A hibridização acontece no contexto da diáspora e

no processo de tradução cultural que os indivíduos vivenciam para se adaptarem às

matrizes culturais diferentes da sua de origem. Nesse sentido, Hall (2003) propõe que:

O hibridismo não se refere a indivíduos híbridos, que podem ser contrastados
com os tradicionais e modernos como sujeitos plenamente formados. Trata-se
de um processo de tradução cultural, agonístico uma vez que nunca se
completa, mas que permanece em sua indecidibilidade. Não é simplesmente
apropriação ou adaptação; é um processo através do qual se demanda das
culturas uma revisão de seus próprios sistemas de referência, normas e
valores, pelo distanciamento de suas regras habituais ou inerentes de
transformação. Ambivalência e antagonismo acompanham cada ato de
tradução cultural, pois o negociar com a diferença do outro revela uma
insuficiência radical de nossos próprios sistemas de significado e significação.
(Hall,2003,p.74)

Nesse contexto de análise da fala do professor Diniz, participando dos grupos

focais, e dialogando com o pensamento de Stuart Hall, nota-se que o hibridismo não é

um processo que traz ao sujeito a sensação de completude ao dialogar com outras

culturas, pelo contrário, seria o momento em que o sujeito percebe que sua identidade

está sempre sendo reformulada, reinventada e reconstruída, num jogo constante de

assimilação e diferenciação para com o outro, permanecendo sua indecisão sobre

qual matriz étnico-cultural mais o representa. Daí nasce todo um processo de

aculturação pelo qual o sujeito fica alheio às suas origens e sua cultura. Perdendo

suas origens e seu modo de viver, ocorre um esquecimento histórico e cultural de

estar no mundo, sobretudo um certo alheamento e com isso a alienação.

É o que historicamente aconteceu e ainda permanece acontecendo nos dias

atuais com a exploração e genocídios de milhares de povos indígenas da Amazônia e,

sobretudo, com os afrodescendentes. Percebe-se claramente a ideologia que vem à

frente, como um carro chefe. Capitalismo, exploração, alienação e consumismo. De

acordo com Karl Marx (1983), “a alienação produzida no mundo do trabalho era o

ventre materno de todas as alienações é a raiz do estranhamento que lançava no
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sofrimento e na inconsciência o homem comum do mundo moderno”.

Vejamos agora o que os professores das Escolas São Luiz e Anízio Teixeira

disseram e escreveram sobre a seguinte pergunta: Existe algum projeto nessa Escola

para se trabalhar sobre a história e cultura afro brasileira?

A professora Jarlene, de História, da Escola São Luiz, comentou:

– “Não existe! e se existe eu desconheço, não há atividades desenvolvidas

neste segmento. Seriam importantes trabalhos de conscientização para o público

escolar”.

A professora Margarida, de Artes, da mesma Escola, escreve sobre a mesma

pergunta nos seguintes termos:

– “Desconheço, pois não á nenhum incentivo dos governos em relação à

cultura de nosso Estado. É vergonhoso e triste não se tem o que mostrar e falar. Não

se tem livros da região que fale algo da cultura de nosso Estado. Sem contar com a

falta de incentivar os professores a se capacitar como mestrado nessa área. É difícil

de fazer algo sem recursos, ficando assim uma Educação de má qualidade e a culpa é

do professor”.

Observa-se através do relato dos professores acima o quanto falta o apoio

político pedagógico para se tratar essa questão cultural afro-brasileira e africana nas

escolas públicas de Porto Velho . Vale ressaltar que é vergonhoso também saber que

quando a SEDUC promove cursos de capacitação, sobretudo nessa área de atuação

étnico-racial e pluralidade cultural, enviam o convite para as escolas em cima da hora

e ainda limitam a quantidade de professores das áreas afins para participarem do

evento. O que demonstra um verdadeiro descaso com as questões afro-brasileira e

africana. Assim contribui para a reprodução do discurso etnocêntrico, hegemônico e

preconceituoso racista e da invisibilidade social em nossas escolas.

O professor Antônio, de História, da Escola São Luiz, contribui relatando que:

– “Na escola não se desenvolve nenhum projeto sobre esse tema. Alguns

professores fazem algumas atividades na sala com apresentações de trabalhos sobre

o dia da consciência negra. Nas minhas aulas sim, falo sobre a importância da cultura

negra para nossa formação da sociedade brasileira”.

Desse modo, mesmo naquelas instituições de ensino que concentram uma

quantidade significativa de alunos negros, como identificamos na escola São Luiz, ou

que apresentam um amplo repertório de preconceito e discriminação racial em relação
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aos alunos negros, a questão afro-brasileira não é tratada em projetos pedagógicos

específicos. O que se observa é que as escolas têm abordado as diferenças raciais e

a temática da cultura afro-brasileira de forma circunstancial e folclórica, quando muito,

por exemplo, no dia 20 de Novembro, Dia Nacional da Consciência Negra.Assim, as

questões étnico-raciais e afro-brasileiras e africanas na escola é uma equação que

desafia a formação de professores, tópico pelo qual se pretende que esse trabalho

venha a colaborar, já que se perfilam formas como alunos e professores se relacionam

com alunos negros (e com a diversidade religiosa existente no ambiente escolar);

como os professores silenciam e se omitem, não intervindo em casos de

discriminação, identificando percepções, preconceitos, estereótipos; e como diversos

atores na comunidade escolar se expressam sobre temas relacionados à temática

étnico-racial.

Como outros pesquisadores que trilham pesquisas sobre a escola e a cultura

afro-brasileira e africana, também nesta não se criticam pessoas, particularmente os

professores, ao contrário, identificam-se cenários de carências e faltas que

contaminam a todos e tiram ânimo, vontade de aceitar o desafio de sair da mesmice,

conhecer mais o outro, questionar igualdades pautadas em desigualdades e aprender

a lidar e cultivar a diversidade sem assimetrias, ou, como bem frisam Gomes e Silva

(2002), “reconhecer as diferenças”. Eis o grande desafio da escola e de nós

educadores comprometidos com uma educação mais igualitária, mais humana e

diversificada, como destacam Gomes & Silva(2002):

Por isso mais do que criar novos métodos e técnicas para se trabalhar com as
diferenças é preciso, antes que os educadores e as educadoras reconheçam
a diferença enquanto tal, compreendam-na à luz da história e das relações
sociais, culturais e políticas da sociedade brasileira, respeitem-na e
proponham estratégias e políticas de ações afirmativas que se coloquem
radicalmente contra toda e qualquer forma de discriminação.(Gomes & Silva
2002,p.20)

Dessa maneira percebe-se que o sistema educacional brasileiro demonstra

um descaso bastante relevante por parte da própria estrutura educacional no nosso

país, a questão da invisibilidade social é fato, desde os livros didáticos à estrutura das

escolas, ao planejamento dos currículos e às atividades histórico culturais no processo

ensino-aprendizagem. Não somente nas escolas publicas mas, sobretudo, nos cursos
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de graduação nas universidades no que se refere a implementação na grade curricular

– principalmente nos cursos de história, artes, literatura – deveria haver maior atenção

por parte das autoridades políticas e secretários da Educação, enviando recursos

materiais e apoio financeiros para se divulgar e valorizar a prática dos movimentos

culturais no combate ao racismo e à intolerância religiosa na escola e na sociedade.

O professor Jarbas, de História, da Escola São Luiz, relata que:

– “Lembro-me que ouve um tempo aqui na escola Anízio Teixeira no ano de

2013 a 2014, que tinha uma oficina sobre cultura afro-brasileira ministrada pelo

professor de história. Só que a SEDUC fez uma mudança aqui na escola,e até hoje

não sabemos porque? Aí acabou com várias oficinas essa de cultura afro-brasileira foi

uma que se acabou e o professor teve que voltar a dar aulas de reforço para o Enem.

Achamos errado mais não podemos fazer nada, pois a ordem já veio de cima para

baixo. Mas acho que nós merecíamos no mínimo uma explicação por parte da direção

da escola sobre esse ocorrido”.

Tecendo um comentário sobre o relato do professor Jarbas acima, realmente

o fato aconteceu de forma arbitrária, em meados de agosto de 2014. O diretor da

escola nos informou que os técnicos da SEDUC, foram até a escola fazer uma

inspeção de rotina e decidiram acabar com as oficinas, substituindo-as por aulas de

reforço preparatórias para o Enem. Fizemos uma reunião com os supervisores e

diretores da escola a fim de questionarmos o porquê de as oficinas terem sido

suspensas pela SEDUC de forma arbitrária sem nos comunicar. Questionamos ainda

quais os argumentos citados pelos técnicos, e por que os professores não foram

convocados pela equipe gestora para essa reunião. O diretor nos disse que eles

chegaram de repente na escola, querendo saber de tudo o que estava acontecendo,

cobrando plano de curso, horário das aulas e das oficinas, projetos e outros assuntos

referentes à supervisão escolar. Segundo o diretor e a supervisão, eles julgaram que

as oficinas desenvolvidas na escola eram perda de tempo, que os alunos estavam

deixando de ver conteúdos básicos para a prova do Enem, e que os professores

estavam sendo beneficiado com isso, quanto à carga horária.

É importante informar que essas oficinas interdisciplinares aconteciam apenas

em uma tarde a cada semana. Assim, de forma antidemocrática, esses técnicos da

SEDUC, não nos consultaram para mostrarmos os resultados positivos que

estávamos desenvolvendo nas oficinas com os alunos e, além disso, não consultou
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um aluno sequer para saber se eles estavam gostando e o que estavam aprendendo

com as atividades desenvolvidas pelos professores nas oficinas e o aproveitamento

dessas atividades sócio educativas.

É lamentável esse fato, mais uma vez esse quadro demonstra falta de apoio

político e pedagógico por parte da SEDUC, sobretudo com as causas étnico-raciais e

afro-brasileiras nas escolas. Na verdade, o que eles querem é ver o professor

“atolado” de tarefas, com diários para pôr em dia, pilhas de provas e simulados para

corrigir e carga horária desumana. O direito a licença prêmio por lei, não nos é

concedido. A Licença para estudos e aperfeiçoamento profissional também é negada

pelo governo do Estado. Entretanto, exigem planos de curso atualizados de acordo

com os conteúdos das provas do Enem. Aula normal pela manhã e aula de reforço à

tarde no lugar das oficinas interdisciplinares, nada de lúdico, de cultura, de saberes

multiculturais, de trocas de informação e experiência trazidas pelos próprios alunos em

vários campos do conhecimento e da pluralidade cultural.

Observa-se que eles próprios estão desatualizados e retrógados, e que nem

sequer leram algumas questões das últimas provas do Enem, principalmente na Área

de Humanas: História, Sociologia, Filosofia, Literatura e Artes, pois sempre costumam

cair três ou mais questões sobre a História e cultura afro-brasileira e africana,além das

questões étnico-raciais. Não imaginam o transtorno que causou aos alunos da Escola

Anízio Teixeira. Para se ter uma ideia da gravidade desse fato, no dia seguinte,

quando os professores entraram em sala de aula à tarde e deram essa notícia aos

alunos, eles ficaram desapontados e muito tristes com a mudança. E muitos se

retiraram de sala sem estímulo algum, para assistirem aula novamente de reforço no

lugar das oficinas interdisciplinares que era desenvolvido através de vários projetos

pelos professores com o apoio técnico pedagógico e a direção da escola Anízio

Teixeira.

A professora Amália, de Artes, da Escola São Luiz, respondeu à seguinte

pergunta: O que você acha do projeto que estamos realizando nas escolas públicas

sobre a Lei 10.639/03 e qual a sua importância? Você concorda que é preciso

reconstruir essa temática na escola pública?

– “Concordo, com certeza, nós temos que compreender nossas origens né, os

nossos alunos eles não podem se limitar a aprender o básico do básico, eles têm que

aprender o todo, porque na sociedade atual, eles estão envolvidos com várias
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pessoas e etnias principalmente o nosso país, que é um país diversificado e muito

racista e é preciso que eles compreendam não só por uma questão de aprendizagem,

mais pela questão de valores, sociais, morais e o respeito né! E não perder o foco do

trabalho da consciência de reconhecer a influências dos negros nas nossas vidas e

tentar diminuir o racismo e o preconceito nas nossas escolas”.

A professora Carmem, gestora da Escola São Luiz, dá sua contribuição com o

seguinte depoimento:

– “Essa Lei ressalta a importância da cultura negra na formação da sociedade

brasileira. As práticas já existem, os livros são distribuídos o que falta é o compromisso

do professor de história, artes, literatura e sociologia em trabalhar o que está na Lei.

Atualmente não existe projeto específico sobre esse tema aqui na Escola mas já

tivemos um muito importante em anos anteriores, com uma professora de história já

falecida, Anatália. Todos os anos, no dia 20 de Novembro, ela reunia os alunos em

passeatas nas Ruas de frente à escola com faixas, cartazes, rodas de capoeira,

cantando músicas no dia da Consciência Negra em homenagem e memória do grande

líder Zumbi dos Palmares”.

Observa-se,através desses relatos, que existe um descaso bastante relevante

por parte das autoridades governamentais com a educação no tocante a essas

questões étnico-raciais e afro-brasileiras. Isso se comprova com o fato anteriormente

relatado: a arbitrariedade da SEDUC quanto às oficinas desenvolvidas na escola

Anízio Teixeira.

O preconceito, o racismo e a intolerância religiosa imperam nos órgãos

públicos, basta citar o próprio projeto de pesquisa que foi enviado para a Secretaria

de Educação Estadual, intitulado: O Estudo Afro-brasileiro e africano nas escolas

públicas de Porto Velho-RO, foi encaminhado e aprovado pela comissão de educação

do SINTERO, aprovado pela comissão de projetos da SEDUC, assinado pelo

Secretário de Educação Estadual, entretanto depois de um ano e três messes

engavetado pela morosidade burocrática, foi dado vistas e indeferido por um

Procurador do Estado.

Alegou-se que o projeto não se enquadrava dentro da Área da Educação e

que a SEDUC não teria outro professor para substituir as aulas de História.Presume-

se que esse procurador nem leu o projeto em sua totalidade, não reconheceu a sua

importância, nem valorizou o trabalho do profissional que está em busca por melhores
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condições de ensino, por uma educação de qualidade, pelo aperfeiçoamento

profissional, sobretudo uma educação igualitária mais humana e democrática, no

compromisso contra o racismo, as desigualdades sociais e a intolerância religiosa em

nossas escolas.

Na questão sobre o apoio político e pedagógico para se implantar a lei, 54%

dos professores da Escola São Luiz denunciam que realmente o que falta para essa

lei ser implementada é justamente apoio político pedagógico por parte de todo sistema

educacional. 32% deles disseram que falta incluir a temática no currículo escolar, e

criar projetos que fomentem essas questões. Apenas 14% não concordam que seja

por essa questão. Estes professores relataram que o que existe é má vontade e falta

de comprometimento por parte dos professores da área, além de muito preconceito e

intolerância religiosa na escola.

Vejamos o que os professores escreveram sobre a Lei 10.639/03, através de

questionários semiestruturados aplicados nas escolas durante a pesquisa:

O professor Pedro, de Literatura, da Escola São Luís, escreve:

“Acho que o que está faltando para se implantar essa Lei nas Escolas é a

inclusão do tema no currículo desde as faculdades e universidades, adoção de livros

temáticos, criação de projetos sobre o tema durante todo o ano letivo”.

O professor Jarbas, de História, relatou:

“Maior divulgação da Lei e multiplicadores dos fundamentos teóricos

metodológicos indicados na Lei 10.639/03. O próprio título do material didático já

disponível traz uma chamada consciência negra, creio que seja o que falta entre nós

mesmo, consciência de nossas origens afro-brasileira e africana”.

O professor Ruy, de História, se expressa da seguinte forma:

“Penso pertinente, pois, entre outras razões, todos os brasileiros podem

conhecer a história dos diversos povos vindos da África e, com isso, contribuído com o

desenvolvimento do, digamos, ethos brasileiro. Entretanto, é preciso que a SEDUC

com apoio do governo Estadual ,invista em cursos de qualificação profissional ,aferir a

formação dos professores responsáveis em ministrar tais conteúdos, pois em sendo

despreparados,pela falta de qualificação profissional, podem não contribuir para com

esta tarefa e, talvez, podem aumentar a ideia de homogeneidade afro-brasileira e

africana”.

Para se ter uma ideia da gravidade desse fato,citado pelo professor Ruy



153

acima sobre a qualificação dos professores certa vez, numa escola da zona sul,

convidei uma professora de artes para assistir a um vídeo cujo título era “O que é ter

Consciência Negra”. Ela respondeu -“Misericórdia! Tenho mais o que fazer.” Fato esse

que nos entristece, imaginem quanta ignorância e preconceito demonstrado por essa

professora. Como não quis me estressar e prejudicar meu trabalho, não retruquei,

segui meu caminho e fui passar o vídeo para os alunos do 2º ano. E, diga-se de

passagem, foi um sucesso. Os alunos gostaram, o vídeo gerou debates e discussões

sempre muito polêmicas e proveitosa sobre o assunto. Observa-se que, na realidade,

estuda-se mais sobre os povos europeus, Gregos, Romanos e a Idade Média do que

sobre os povos africanos, quando se sabe que, historicamente, a África é o berço de

nossa civilização.

Herdamos muito da cultura negra; por exemplo, na culinária, nas músicas,

crenças, religiões, costumes, mitos e ritos. Por isso, presumimos: Se Deus criou o

mundo foi lá na África que nasceu a vida (...) [grifo meu]. Observa-se que o ensino da

História da América tem sido, sistematicamente, relegado a um segundo plano no

currículo do Ensino Fundamental e no Ensino Médio. A História ensinada nas escolas

apresenta a civilização ocidental como padrão de referência em termos civilizatórios, e

o etnocentrismo têm vigorado de forma unânime como modelo de ensino da História.

A História da América, sobretudo da América Latina, contando com os negros e povos

indígenas, e a história da África encontram-se no currículo, muitas vezes, diluídas na

própria História Geral ou na História do Brasil, sem ocupar um espaço específico,

impossibilitando o seu aprofundamento.

Dessa forma, estudamos com muito maior profundidade a antiguidade Greco-

Romana, a Idade Média, as rainhas e imperadores europeus e permitimos a ausência

em nossos currículos de muitas culturas da América pré-colombiana, dos povos

indígenas e dos africanos que, sabidamente, exerceram influências culturais sobre nós

de forma indiscutível.

Todavia, continuamos a refutá-los, em um ato consciente de negação de

nossa identidade. Torná-los invisíveis significa abrirmos mão de possibilidade para

uma nova construção identitária que contemple apenas aspectos por nós previamente

selecionados, como a construção histórica de um passado eurocêntrico, conquistador

e vitorioso. Percebe-se que o conhecimento histórico-escolar desconhece, ou conhece
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ainda muito pouco, a organização e complexidade dos povos que aqui existiam antes

da chegada dos conquistadores. Assim, há uma carência de elementos que possam

contribuir para uma reflexão crítica sobre as transformações provocadas pela chegada

do homem europeu no contexto colonizador e o processo de exploração ocorrido.

Poucos historiadores, principalmente aqueles que se dedicam à produção de

materiais didáticos voltados para a Educação Básica, trabalham com as questões afro-

brasileiras, o preconceito e a intolerância religiosa gerada no seio escolar, aspectos

que contribuem para uma discussão atualizada sobre a realidade que nos cerca. No

artigo O silenciamento do livro didático, sobre a questão étnico-cultural na primeira

etapa do Ensino Fundamental, Oliveira (2004) analisou a representação da criança

não branca em textos e ilustrações de livros da coleção ALP (Análise, Linguagem e

Pensamento): um trabalho de linguagem numa proposta sócio-construtivista, de língua

portuguesa e literatura. Deste exame, importa ressaltar a percepção a que chegou o

autor. De acordo com Oliveira (2004), existe, na escola, um ambiente degenerador da

autoestima das crianças, haja vista a possibilidade de elas se verem positivamente

representadas no material didático de que se utilizam.

Para o autor, o livro didático participa da velada política do branqueamento

existente na sociedade nacional ao preconizar e difundir exclusivamente a estética e

os valores da cultura branco-ocidental e, como consequência, silenciar a presença dos

diferentes, entre os quais se situam os afrodescendentes, no material didático. O autor

identifica essa prática como uma censura às referências étnico-culturais desses

indivíduos, que contribui para a sedimentação da exclusão social de um grupo étnico-

racial significativo da população brasileira, uma vez que as crianças, jovens e adultos

não brancos não possuem, desse modo, parâmetros para se verem positivamente

inseridas no meio social (OLIVEIRA, 2004, p. 3).

Além disso, Oliveira destaca uma grande preocupação com o fato de a

presença do negro, quando observada, ser focalizada em termos de exotismo e

folclore, omitindo a participação atuante do negro na sociedade atual, devido ao fato

de os livros em questão serem indicados para séries de alunos que estão na idade de

formação de valores, podendo os conceitos assimilados moldar suas personalidades,

construindo suas identidades e reforçando padrões de comportamento. Desse modo,

é necessário refletirmos sobre o esquecimento histórico das culturas africanas,

resultado de quase quatro séculos de colonização, exploração, marginalização e
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exclusão social. Há, ainda, a necessidade de contemplar no currículo uma visão atual

e mais completa da história dos povos africanos, contribuindo para o entendimento

das dificuldades e possibilidades do continente diante da visão globalizante. As novas

abordagens historiográficas se constituem em um terreno fértil para que a história de

todos aconteça (OLIVEIRA, 2004, p. 8).

4.4 Atividades realizadas nas duas escolas investigadas

A aluna Riane, do 2º ano, da Escola São Luiz, participou dos grupos focais

relatando que:

–“É bem discriminada essa cultura afro-brasileira, desconhecida e

desvalorizada no Brasil. Acho muito importante para entender o Brasil atual e ter uma

visão mais ampla e menos preconceituosa a esse respeito. Os costumes deles a

cultura e as religiões que praticavam, como o candomblé e a umbanda que eu

particularmente gostaria de saber a diferença entre elas. A capoeira as comidas típicas

como a feijoada, pé de moleque, o dialeto, os batuques e as danças bem diferentes

que eles têm”.

O comentário sobre o relato da aluna Riane, sobre a cultura afro-brasileira, a

religião, os batuques e as danças, nos faz lembrar de uma passagem do texto de

Souza (2005) quando o autor se refere ao resgate da cultura afro-brasileira através da

memória cultural, como a capoeira, o samba, o carnaval, as manifestações religiosas

negras, os bailes e tantas outras formas de expressão, constituindo-se como esteio

para o estabelecimento de uma outra forma de memória:

Enquanto memórias subterrâneas esperam as conjunturas político-sociais
oportunas para ocupar o espaço público, entretanto, enquanto memórias
sedutoras assimilam características da cultura hegemônica, reinventando
suas manifestações. Desta maneira, constroem espaços reinventados para se
expressarem em meio aos espaços demarcados sob os signos de
exclusividade de uso pelos grupos hegemônicos. É justamente aí que se
encontra a engenhosidade das culturas negras no Brasil, que com seus
maracatus, sambas, festas de santo e tantas outras expressões que
remontam aos tempos coloniais foram recriando (reconstituindo) sua cultura,
persistindo à repressão dos grupos hegemônicos e mantendo vivas as suas
memórias em nosso país.(Souza,2005, p. 39)

Nesse contexto, os diversos âmbitos das expressões culturais negras

sofreram processos de repressão e de controle sócio culturais, que permeiam até os
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dias de hoje. Todavia, a resistência cultural negra permeou as gerações descendentes

desses escravizados africanos e gerou as mais diversas formas de manifestações

culturais através da religiosidade da musicalidades e ritmos afro-brasileiros. Refletir

sobre a cultura popular brasileira de matriz africana e suas formas de existência e

coexistência traz à tona uma série de possibilidades educacionais intrínsecas. Nos

entremeios das tradições silenciadas e invisibilizadas pelas elites coloniais de grupos

hegemônicos e repressores em nosso país, muito se contribuiu com a marginalização

e a invisibilidade dessas culturas afro-brasileiras e africanas em nossas escolas

através dos estereótipos e os estigmas que se cria em relação aos negros.

Ao tratar dessas manifestações culturais, usualmente preteridas, como

documento que possui valor histórico e sociocultural, reconhece-se sua importância

para a criação de diálogos hegemônicos, nos quais negros são apresentados como

não protagonistas de sua própria história, como não produtores de conhecimento.

Conforme o Gráfico 3, anteriormente apresentado, referente ao questionário

perguntando como o alunos da Escola São Luiz se consideram sobre a questão racial,

observou-se que a maioria, cerca de 43%, dos alunos se consideram de cor parda,

enquanto que negros apenas 20%. Brancos aparecem com 34%. Nessa escola, os

indígenas aparecem com 3%. No que diz respeito aos negros é possível identificar o

porquê desse número tão baixo. A hipótese mais aceita da negação étnica nesse

resultado é que a grande maioria dos alunos é negra, e marcou no questionário a cor

parda. Isso se pode comprovar, pois convivemos com eles, entrevistei-os e tiramos

fotografias, dessa forma, percebemos que muitos que se disseram de cor parda na

verdade eram negros e por questões pessoais, sobretudo preconceituosas – pelo fato

do negro carregar o estigma de ser indolente, preguiçoso, violento, entre outros –,

acharam mais conveniente dizer que são de cor parda. Esse fato se repetiu nas duas

escolas, com os alunos e também com os professores.

Além de considerarmos esses aspectos raciais vistos até aqui, as pesquisas

dos últimos censos mostram que, no Brasil, o número de negros é consideravelmente

grande, cerca de 50,7% da população é negra. Podemos perceber essa realidade

através do gráfico abaixo, retirado do Portal Geledés sobre a questão racial.

Segundo dados do IBGE (2010), a população negra brasileira – que já era a

maior fora da África – ultrapassou a casa dos 100 milhões de pessoas, de acordo com

o estudo "Projeção da População do Brasil por Sexo e Idade para o período 200/2060
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e Projeção da População das Unidades da Federação Por Sexo e Idade para o

período 2000/2030", do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A

população preta e parda, que corresponde a 50,7% da população brasileira, de acordo

com o Censo do IBGE de 2010, agora já chega a 101.923.585 habitantes. A

publicação informa que, na semana em questão, o Brasil havia passado dos 200

milhões de habitantes: somos agora 201.032.714 habitantes22.

Gráfico 8 – Retrato negro no Brasil

Fonte: www.afropress.com/post.asp?id=15404-2013. Acesso em 21/04/2014

Gráfico 9 – Estatística de universitários negros no Brasil

22 Fonte: www.afropress.com/post.asp?id=15404-2013. Acesso em 21/04/2014.

www.afropress.com/post.asp
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Fonte: www.afropress.com/post.asp?id=15404-2013. Acesso em 21/04/2014

O estudo também faz uma projeção de quantos seremos até 2042, quando a

população deverá chegar a 228,4 milhões – 115,7 milhões de negros, pretos e pardos

autodeclarados, de acordo com o critério de classificação de raça e cor do IBGE. Com

uma população de 170 milhões, a Nigéria é o país mais populoso da África e o oitavo

mais populoso do mundo. No censo do IBGE de 2010, pela primeira vez, desde o

primeiro censo realizado no Brasil, em 1872, a população preta e parda autodeclarada

ultrapassou os brancos. Dos 190.755.799 habitantes, 91.051.646 declararam-se

brancos, 14.517.961 declararam-se pretos, 82.277.333, pardos (96.795.294 negros no

total); 817.963 indígenas e 2.084.288 amarelos. Dos pesquisados, 6.608 nada

declararam. O crescimento da população em geral, e da negra, em particular, coloca

por terra a visão que pretende impor ao Brasil os valores eurocêntricos, como, por

exemplo, o padrão de beleza, que justifica a predominância do tipo loiro de olhos azuis

como estética dominante.

www.afropress.com/post.asp
www.afropress.com/post.asp
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4.5 Questionário aplicado aos professores das duas escolas públicas

Analisando as respostas dadas pelos professores no questionário aplicado,

pode-se concluir que 57% dos professores da Escola São Luiz dizem que não têm

conhecimento sobre a lei 10.639/03, contra 43%, que disseram que têm conhecimento

sobre essa temática. Nota-se claramente, pela fatia de 57%, que nessa escola o

resultado dos que conhecem a lei é negativo. Tal resultado mostra que, na verdade, a

grande maioria dos professores não conhece mesmo, não sabe sequer que existe, e

se existe não é posto em prática nem divulgado, sobretudo entre os profissionais das

áreas de História, Artes e Literatura, como diz a lei.

No Gráfico 5, anteriormente apresentado, referente a como os professores se

consideram quanto à questão racial, pôde-se observar que 36% dos professores se

consideram pardos, coincidindo com o resultado obtido com os alunos. Significa que

houve também certa negação de suas origens étnicas, entre os professores. A raça

branca mais aparece como a 1ª opção entre os professores, com 46%. Já os negros

aparecem com apenas 18%. Isso reflete uma tentativa de embranquecimento gerada

pelas elites monopolistas e colonialistas, ao longo do século XII e até os dias de hoje.

Muitos negros se intimidam diante dessa pergunta, negando suas origens étnicas. A

grande maioria escolhe se declarar como de cor parda.

Nós, brasileiros, oriundos de diferentes grupos étnico-raciais, como indígenas,

africanos, europeus, asiáticos, aprendemos a nos situar na sociedade, bem como o

ensinamos a outros e outras menos experientes, por meio de práticas sociais em que

as relações étnico-raciais, sociais, pedagógicas nos acolhem, rejeitam ou querem

modificar. Desse modo, construímos nossas identidades – pessoal, nacional, étnico-

racial –, apreendemos e transmitimos visão de mundo que se expressa nos valores,

posturas, atitudes que assumimos nos princípios que defendemos e ações que

empreendemos. Esses complexos processos, na nossa experiência brasileira, se

desenvolvem com a finalidade de manter ou superar projeto de nação racializado, no

qual, conforme Seyferth (2002,p.36), “não há espaço para negros, indígenas e

mestiços, classificados ao longo dos séculos, cada vez com maior sutileza, como

pertencentes a raças bárbaras”. Conforme comenta Césaire(1978) da seguinte forma:

É a minha vez de enunciar uma equação: colonização = coisificação. Eu, eu
falo de sociedades esvaziadas de si próprias, de culturas espezinhadas, de
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instituições minadas, de terras confiscadas, de religiões assassinadas, de
magnificências artísticas aniquiladas, de extraordinárias possibilidades
suprimidas. Lançam-me á cara factos, estatísticas, quilometragens de
estradas, de canais, de caminhos de ferro. Mas eu falo de milhares de
homens sacrificados no Congo-Oceano. Falo dos que, no momento em que
escrevo, cavam á mão o porto de Abidjan. Falo de milhões de homens
arrancados aos seus deuses, á sua terra, aos seus hábitos, a sua vida, a vida,
a dança, a sabedoria. (CÉSAIRE,1978, p. 25-26)

Nesse sentido, percebemos o quanto negros e indígenas foram massacrados

e explorados por uma elite colonial escravista e, sobretudo, através da Igreja Católica

sob o viés do cristianismo. É indiscutível que foram muitas as contribuições dos negros

para a formação da sociedade nacional. Mas se tivéssemos de resumir em uma única

palavra essa sua contribuição para a construção das nacionalidades brasileira, esta

palavra seria trabalho, pois foram eles, os negros, que trabalharam arduamente para

que tivessem tido êxito os vários ciclos de riqueza do Brasil, como o da cana de

açúcar, do café e do ouro.

Pode-se afirmar, ainda, que historicamente o trabalho mais duro e as tarefas

mais árduas cabiam sempre aos negros escravizados. Ademais, nota-se em pleno

século XXI que a população negra brasileira ainda é a grande maioria nos bolsões de

pobreza e a sofrer violência e repressão policial, apenas por ser negro. Podemos citar

vários exemplos de racismo através da divulgação nas redes sociais nas mídias

virtuais e sites como carta capital23. Recentemente, a Secretaria de Segurança Pública

do Rio de Janeiro ano (2015) resolveu impedir que ônibus vindos das periferias da

cidade chegassem às praias dos bairros nobres, sob pretexto de evitar assaltos.

Jovens negros eram, sem qualquer justificativa, retirados dos ônibus. Ainda seguimos

com plantas de apartamentos com quartos de empregada, quartinhos escuros e sem

janelas perto da cozinha.

As empregadas domésticas brasileiras, em sua grande maioria mulheres

negras, somente há alguns anos foram incorporadas ao mundo das leis trabalhistas.

Muitas delas ainda moram nas casas de seus patrões, trabalhando da hora que

acordam até a hora de dormir. Como bem cita o pesquisador brasileiro Muniz Sodré

(1990, p. 243), no livro Claros e escuros: identidade, povo e mídia no Brasil, “a mídia

funciona, no nível macro, como um gênero discursivo capaz de catalisar expressões

políticas e institucionais sobre as relações inter-raciais, [...] que, de uma maneira ou de

23 www.cartacapital.com.br/.../racismo-na-midia-entre-a-negacao-e-o-reconhecimento.Acesso em 29
de jul de 2014.

www.cartacapital.com.br/
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outra, legitima a desigualdade social pela cor da pele”.

Nessa direção, apesar do avanço nas políticas afirmativas sobre a questão

étnico-racial no Brasil, a quantidade de pessoas negras nas universidades é, como se

notou no Gráfico 10, consideravelmente inferior à de brancos. O fato é que homens e

mulheres negras ganham salários menores do que os brancos. As políticas afirmativas

enfrentam grande resistência no meio político e entre a classe alta brasileira, também

em sua grande maioria formados por brancos. O fato é a maior parte dos pobres de

nosso país tem a pele escura. Ou seja, a escravidão dos séculos XVIII e XIX está

evidentemente refletida na pobreza de afrodescendentes no século XXI. Embora o

país tenha avançado muito nos últimos anos no campo social, continuamos com altos

índices de pobreza e, especialmente, de desigualdade social, racismo e intolerância

religiosa na escola e na sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em face aos dados apresentados através das pesquisas realizadas nas duas

escolas públicas em Porto Velho, percebe-se o quanto a questão afro-brasileira e

africana, precisam ser trabalhadas nas escolas e na sociedade. Diante dos resultados

nas duas escolas, podemos concluir através dos relatos colhidos que há uma

necessidade muito grande em discutir essas questões nas nossas escolas públicas.

Observa-se que a lei e a prática não andam sendo bem desenvolvidas como

deveriam no ambiente escolar. A maioria das escolas não se faz lembrar, ou não dá

importância sequer ao Dia Nacional da Consciência Negra. O que faz com que só

aumente a invisibilidade social e o silenciamento em relação à historia e cultura afro-

brasileira e africana em nossas escolas e na sociedade. Podemos comprovar esse

fato através das entrevistas fornecidas pelos depoentes e também dos questionários

aplicados nas duas escolas. A legislação vigente evidencia a necessidade de tratar da

história e cultura africana e afro-brasileira como elementos importantes, indispensáveis

na formação social, escolar e acadêmica.

Nesse sentido, a criação das referidas leis aponta, ao mesmo tempo, para

uma necessidade e para uma omissão. Ou seja, se por um lado, o Brasil avança ao

reconhecer a importância de tais temáticas no contexto educacional; por outro, essa

medida denuncia o apagamento e a invisibilidade social, experimentados ao longo de

muito tempo na história do Brasil. Por isso, é válido discutir o ensino da Literatura

negra nesse cenário. Segundo a autora negra Conceição Evaristo (1996), “a

textualidade afro-brasileira não condiz com a estereotipia e o apagamento dos corpos,

sujeitos e heranças culturais africanas verificadas em parte da literatura brasileira”.

Do mesmo modo, Cuti (2002, p. 28), escritor negro, pontua que “a Literatura

Negra Brasileira traz também o desafio da primeira pessoa do negro”. Assim, o

trabalho com a literatura negra em sala de aula possibilita o acesso a uma produção

literária que rompe com uma tradição canônica na qual predominam autoria e

personagens não negros. Além disso, cria novas representações da figura do negro,

questiona, revisa e reclama o seu papel e lugar na sociedade brasileira. Para os

estudantes, o contato com a literatura negra pode significar a construção de outras

imagens de si e da comunidade afro-brasileira, distinta daquelas verificadas em outros
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espaços de produção. Além dessas referências citadas acima, há, na literatura negra,

produções que podem ser trabalhadas desde as séries iniciais até as mais avançadas.

Podemos citar, por exemplo: a divulgação nas redes sociais através das mídias

virtuais e do instituto Geledés, o Material de Apoio ao Educador e uma coleção literária

intitulada História e cultura africana e afro-brasileira na educação infantil, disponível

para download, promovida pela UNESCO 2014. Vale ressaltar que os textos tratam

das personagens negras, a beleza dos cabelos crespos, a presença da religiosidade

de matriz africana e afro-brasileira e relações com a ancestralidade, elementos que

passam a figurar no imaginário infantil, criando para os pequenos novos referenciais a

partir dos primeiros anos do aluno na escola.

Da mesma forma, os leitores jovens e os adultos experimentam vivências

literárias de lutas, desafios e olhares que desconstroem o lugar de subalternidade aos

quais os sujeitos negros foram e são, em alguma medida, submetidos. Dentre outros

benefícios, o trabalho com a literatura negra possibilita a quebra de silenciamentos

historicamente impostos; estimula a discussão sobre questões raciais; é instrumento

para o fortalecimento da autoestima negra e combate ao racismo; visibiliza a produção

de autores que ainda encontram dificuldades no mercado editorial. Além disso, trazer

para o currículo escolar tal produção é um modo de promover e garantir a diversidade

e a pluralidade cultural tão necessária para a formação educacional.

Nota-se que há ainda uma visão totalmente eurocêntrica que, de certa forma,

procura negar e silenciar a relevância da presença africana na cultura afro-brasileira.

Trabalhar essas questões étnico-raciais na escola não é nada fácil, numa sociedade

racista e preconceituosa como a nossa; entretanto, é preciso querer se engajar se

envolver na luta contra o racismo, o preconceito e a intolerância religiosa em nossas

escolas e na sociedade.

Um empreendimento como esse dá trabalho, requer tempo, disposição,

pesquisas, estudos e muitas leituras, sobretudo, exige comprometimento por parte de

nós professores, profissionais da Educação, que sonhamos com uma sociedade mais

justa e igualitária sem discriminação racial e intolerância religiosa de qualquer ordem.

Observa-se, através dos relatos dos depoentes, que os alunos querem estudar e

discutir sobre o tema e sobre as diferenças culturais e regionais de nosso estado. O

que falta é o professor colocar em prática a Lei 10.639/03 e fazê-la acontecer, pelo

menos em nossas salas de aula, no lugar do nosso labor, pois vale ressaltar que só a
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lei por si só também não resolve o problema detectado nas escolas.

Assim, não se deve esperar somente pela data 20 de Novembro para focar

sobre as questões étnico-raciais da diversidade e pluralidade cultural, mas sobretudo,

trabalhar o conteúdo no decorrer de todo o ano letivo, utilizando-se de metodologias e

estratégias de instrumentos de ações afirmativas, no combate ao racismo, ao

preconceito e à intolerância religiosa. Como bem destaca Gomes(2002) ao frisar o

reconhecimento das diferenças socioculturais da seguinte forma:

O desafio para o campo da didática e da formação dos professores no que se
refere à diversidade e pensá-la na sua dinâmica e articulação com os
processos educativos escolares e não escolares e não transformá-la em
metodologias e técnicas de ensino para os ditos diferentes. Isso significa
tomar a diferença como um constituinte dos processos educativos, uma vez
que tais processos são construídos por meio de relações socioculturais entre
seres humanos e sujeitos sociais. Assim, podemos concluir que os
profissionais que atuam na escola e demais espaços educativos sempre
trabalharam e sempre trabalharão com as semelhanças e as diferenças, as
identidades e as alteridades, o local e o global. Por isso mais do que criar
novos métodos e técnicas para se trabalhar com as diferenças é preciso,
antes que os educadores e as educadoras reconheçam a diferença enquanto
tais compreendam-na à luz da história e das relações sociais, culturais e
políticas da sociedade brasileira, respeitem-na e proponham estratégias e
políticas de ações afirmativas que se coloquem radicalmente contra toda e
qualquer forma de discriminação.(Gomes,2002, p. 20)

Considerando esses aspectos, pode-se observar que os profissionais que não

querem trabalhar a temática em sala de aula são muitos, a maioria se queixa de não

ter sido preparado no curso de graduação. Outros relatam que a SEDUC não promove

cursos de capacitação sobre a temática. Minha percepção diante dos argumentos dos

professores, supervisores e gestores das referidas escolas é que a falta de material

didático de boa qualidade realmente é um problema. Ademais, cursos de capacitação

focalizando a temática afro-brasileira e africana praticamente não existem.

Entretanto, considero que o mais agravante é o preconceito e a intolerância

religiosa nas duas escolas investigadas. Nesse sentido, não importam os problemas

citados nessa dissertação, a inquietação e o interesse continua para aqueles que se

propõem a fazer com dedicação, coragem e persistência, no sentido de avanço dos

estudos afro-brasileiros e africanos da pluralidade cultural e do multiculturalismo em

nossas escolas.

Fazer a diferença através da educação, tão esquecida, tão massacrada e mal

remunerada por parte do poder público, é o grande desafio em nossa sociedade. Os
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relatos colhidos durante toda pesquisa nos apontam que os principais problemas que

atingem o enfoque da história africana nas escolas e salas de aulas são, primeiro, a

formação inadequada dos professores desde a formação acadêmica, segundo, a falta

de material didático adequado para se trabalhar a temática, e, um terceiro fator, o

comprometimento por parte dos profissionais que atuam principalmente nas áreas de

História, Artes e Literatura brasileira.

O que podemos trazer como proposta de melhoria do ensino, no sentido de se

trabalhar a temática concernente à Lei 10.639/03 nas escolas, é considerar o que se

vem debatendo até aqui desde o início, com a riqueza e contribuição dos pensadores,

autores de obras que ressaltam essas questões da pluralidade cultural e o racismo na

escola. Através, sobretudo, das falas dos depoentes, professores, alunos, gestores e

supervisores, conseguimos identificar algumas ações metodológicas que precisam ser

realizadas para mudarmos esse quadro de esquecimento da invisibilidade social –

podemos até dizer de alheamento – das questões que tratam do racismo e da

intolerância racial e religiosa na escola.

Para o entendimento da construção de sentidos de pertencimento étnico-racial

da população afrodescendente no Brasil, salienta-se também a centralidade do

discurso do branqueamento construído pelas elites monopolistas brasileiras na

passagem do século XIX para o século XX. De acordo com Giralda Seyferth (2002):

A nação brasileira, notadamente a partir da abolição do regime escravista,
projetou-se branca. “As elites políticas brasileiras acreditaram ser possível
branquear a população, promovendo a imigração europeia e supondo que,
num processo de mestiçagem, fossem prevalecer as características da raça
branca”.(Seyferth,2002, p. 37)

Dessa maneira, a branquitude estabeleceu-se como norma e padrão de

comportamento, com efeitos perversos sobre a cultura e as identidades negras que

continuaram sendo desvalorizadas e estigmatizadas. Os negros só teriam chance de

reconhecimento e ascensão social caso assimilassem a cultura branca. Desse modo,

na perspectiva da democracia racial, passava-se a associar pertencimento étnico-

racial de raiz europeia à obtenção de sucesso na sociedade brasileira.

Portanto, uma questão importante a ser enfrentada na perspectiva de uma

educação antirracista, uma tarefa desafiadora para professores é desconstruir as

narrativas étnico-raciais dominantes e oficiais que têm buscado omitir e negar as
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contribuições de outros grupos étnicos, particularmente dos negros afro-brasileiro, na

tentativa de privá-los de suas memórias, de suas culturas e de suas histórias. Para

Gomes e Silva (2002, p. 26) foi a atuação de movimentos sociais, tais como os "de

Mulheres, dos Negros, dos Povos indígenas e dos Sem Terra", que pressionou a

escola e provocou mudanças na estrutura educacional brasileira.

Assim, a Lei 10.639/2003 alterou a Lei de Diretrizes e Bases da Educação

Nacional24, introduzindo a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-

brasileira e africana no ensino Fundamental e Médio. Também as manifestações do

Conselho Nacional de Educação – Resolução CNE/CP 1/2004 e Parecer25 CNE/CP

3/2004 –, que estabelecem as Diretrizes Curriculares para a Educação das Relações

Étnico-Raciais e para o Ensino da História e da Cultura Afro-Brasileira e Africana,

ampliaram o foco dos currículos escolares para a diversidade cultural.

Nessa direção, Petronilha Gonsalves Silva (2010, p. 37-38) destaca que os

estudos afro-brasileiros “focalizam as raízes africanas e as problemáticas de vida e

formação humana enfrentada pelos negros e dialogam com os conhecimentos

produzidos por outras raízes étnico-raciais que constituem a humanidade”. Vale

ressaltar que o estudo da história e da cultura afro-brasileira foi uma reivindicação que

sempre esteve presente na pauta das discussões do Movimento Negro.

Além do avanço relativo às legislações, a política educacional proposta pelas

diretrizes curriculares requer o aprofundamento dos conceitos de raça, etnia, cultura

afro-brasileira e identidades negras e sua contextualização no processo histórico em

que se constituiu a nação. De acordo com Márcia Abreu (2005):

Esses conceitos, assim como outros, precisam ser entendidos enquanto
categorias politicamente construídas ao longo da história. Assumir a
existência natural de identidades negras ou de uma cultura afro-brasileira é
perder a dimensão política “das lutas travadas em torno da construção das
identidades indígenas e negras, ao longo da história do Brasil”.(ABREU,2005,
p. 424)

Stuart Hall (2003) destaca que é somente através da maneira como o termo

"negro" é representado e imaginado nos discursos em situações históricas específicas

que os seus significados flutuantes podem ser examinados. A construção das

identidades negras passa, pois, necessariamente, pela forma como os negros são

24 www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/1001_958.pdf. Acesso em 29/07/2016.
25 www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004. Acesso em 31/07/2016.

www.pucpr.br/eventos/educere/educere2008/anais/pdf/1001_958.pdf
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representados e como representam a si próprios nos mais variados locais da cultura.

De qualquer forma, o que ensinar sobre a cultura afro-brasileira continua a ser

um assunto delicado e bem polêmico. A escola e os currículos escolares que tenham

um conceito de sociedade branca acabam por silenciar e estigmatizar a identidade de

muitas crianças, jovens e até adultos, fazendo com que elas adotem uma identidade

que talvez seja oposta à delas. Isso, porém, não significa reduzir a História a apenas

um grupo étnico. O mais importante, nesse contexto, é que todas as etnias sejam

igualmente respeitadas, estudadas e que recebam o devido valor histórico-cultural no

sentido de reconhecimento de sua diversidade e pluralidade cultural.

A lei prevê que o conteúdo programático deve incluir o estudo da história da

África e dos africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra brasileira e o negro

na formação da sociedade nacional. É clara, ainda, no que diz respeito a quando

ensinar: os conteúdos devem ser ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,

em especial nas áreas de educação artística, literatura e história brasileira; portanto,

como foi colocado no início do texto, não apenas em datas comemorativas, como no

dia 20 de Novembro, sem aprofundamento e reinterpretação dos fatos históricos. A lei

prevê questões ligadas ao debate do Brasil como uma sociedade multicultural e

multiétnica, além de perspectivas variadas sobre questões da história do Brasil e da

cultura afro-brasileira e africana, não baseando o país como uma matriz cultural

primordialmente europeia.

A educação para as relações étnico-raciais é outra vertente a ser enfrentada.

Precisamos refletir sobre como nós, negros, brancos, indígenas e imigrantes em geral,

nos relacionamos e produzimos desigualdade na sociedade para pensar ações para

mudar esse quadro. Penso que só através da Educação de qualidade, de uma política

educacional voltada para os interesses do povo e de todas as raças e etnias, é que

vamos dar um salto na valorização profissional da educação, oferecendo-lhe aos

docentes cursos de capacitação voltados ao tema, preparando melhor a formação dos

professores nas Universidades, implantando a temática em foco na grade curricular de

ensino público ou privado desde a graduação.

Outra questão muito importante é a metodologia que está sendo implantada

para se trabalhar as questões da cultura afro-brasileira e africana nas escolas, quando

se trabalha. A partir dos resultados da pesquisa realizada, podemos comprovar que a

maioria só trabalha essa questão nas datas comemorativas ou como uma obrigação

www.portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/res012004
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puramente formalista, folclórica e simplista, apenas para cumprir o calendário escolar.

Trabalhar as questões afro-brasileiras e africanas na escola vai muito além. E, diga-se

de passagem, não é tão complicado assim. O que falta também é o interesse e o

comprometimento ideológico do profissional da educação pelo o que faz, por uma

sociedade mais justa e igualitária.

Mediante o exposto, percorrido este longo caminho sobre a abordagem da

história e da cultura afro-brasileira em nossas escolas, minha percepção é que temos

muito ainda o que fazer no campo das questões étnicos-raciais, afro – brasileiras e

africana, da pluralidade cultural reivindicando melhorias, principalmente no que diz

respeito ao cumprimento da Lei 10.639/03 nas escolas. Talvez demore mais algum

tempo para que possamos, como profissionais da educação, professores,

supervisores, diretores fazê-lo com desenvoltura. Completados 13 anos depois de ter

entrado em vigor, a lei que tornou obrigatório o ensino da História da África e da

cultura afro-brasileira na educação básica, na realidade, não saiu do papel, conforme

se percebe através dos dados produzidos na pesquisa de campo nas escolas.

Os dados de nossas pesquisas nos apontam que os professores sabem muito

pouco a respeito da Lei 10.639/03 e, consequentemente, também desconhecem a

cultura e a história afro-brasileira e africana. Por isso, sentem-se despreparados e

desmotivados para abordar o tema com os alunos em sala. Observa-se que os livros

didáticos vêm recheados de conteúdos abordando com ótimas ilustrações e um vasto

conteúdo da história da Grécia, de Roma da China e do Japão menos a história da

África.

Temos visto que o ensino da história da cultura afro-brasileira e africana nas

escolas tem sido sistematicamente relegado a um segundo plano no currículo escolar,

nos Ensinos Fundamental e Médio, e até nas Universidades essa questão é

silenciada. Pelo que podemos observar dos resultados das pesquisas realizadas nas

escolas, a história ensinada apresenta a civilização ocidental como padrão de

referência em termo civilizatório o que impera é o eurocentrismo, que infelizmente tem

vigorado de forma unânime como modelo de ensino da história em nossas escolas. A

História da África encontra-se no currículo, muitas vezes, diluída na própria História

Geral ou, quando muito, na história do Brasil.

Assim, estudamos com muito mais profundidade a antiguidade greco-romana,

dos chineses, dos europeus e permitimos isso no exercício de nossa profissão. O que
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se percebe é que entra ano e sai ano, reuniões e mais reuniões, e nada modifica na

prática na educação em sala de aula. Atesta-se que a história e a cultura africana são

esquecidas e silenciadas. A ausência em nossos currículos da história e cultura afro-

brasileira é uma realidade. Disciplinas como os cultos afro-brasileiros, que existia na

grade curricular do curso de historia no ano de 2002, muito importante para a

compreensão das origens da história afro-brasileira e africana, foram extintas da grade

curricular de muitas Universidades do curso de história, inclusive da UNIR-RO. As

análises dos livros didáticos da maioria das escolas apontam para esse fato. Além de

comprovações das próprias entrevistas e respostas dos questionários aplicados com

os alunos e com os professores.

O que se pode perceber diante desse quadro é uma perda muito grande de

conhecimento de povos que, sabidamente, exerceram influências culturais e deixaram

um legado histórico e cultural sobre nós indiscutível. Assim, continuarmos a refutá-los,

a torná-los invisíveis, significa permitirmos uma construção identitária que contemple

somente aspectos previamente selecionados, como a constituição histórica de um

passado eurocêntrico, conquistador e vitorioso.

Enquanto isso, apenas um seleto grupo pode ter acesso à imagem de um

continente que no período medieval tinha técnicas avançadas de construção, impérios,

domínio da escrita e até universidade. Essa realidade fazia parte da África antes da

chegada dos europeus, mas é desconhecida dos alunos nas escolas. Nas salas de

aula, predomina a imagem de tribos, negros escravizados, além da herança cultural,

limitada, mal interpretada e demonizada, como em relação à prática das religiões de

matrizes africanas – como o Candomblé a Umbanda –, a capoeira e algumas danças

e rituais regionais afrodescendentes.

Fica evidente que estudar História da África, mesmo não sendo uma tarefa tão

simples, é algo imperioso e urgente. As limitações surgem, o preconceito existente nas

escolas e na sociedade brasileira, somando-se ao descaso das academias, ao

despreparo dos professores, ao desinteresse das editoras, tudo isso faz com que essa

questão continue deixando de ser contemplada e consequentemente o aumento da

invisibilidade social. Não é possível conhecer a História do Brasil sem o conhecimento

da história dos povos que deram início à nação brasileira. Se Deus criou o mundo, foi

na África que tudo começou [grifo meu]. A exclusão da história e cultura afro-brasileira

e africana é uma dentre as várias demonstrações do racismo e de inviabilidade social
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em nosso país. E uma educação de qualidade precisa ser mais humana, mais bem

estruturada, valorizada, esclarecida, desmistificada e menos preconceituosa.

É essa mudança de paradigmas – em atitudes, conteúdos, abordagens e

materiais – que precisa ser urgentemente transformada na prática pedagógica da

escola brasileira em respeito e reconhecimento à competência e à dignidade das

matrizes fundadoras da nação brasileira: as matrizes afro-brasileira e africana. Hoje, a

história ensinada parte de uma visão eurocêntrica, em que as demais culturas são

estudadas a partir de sua relação com os europeus, como se os outros povos não

tivessem cultura ou história. Já se tornaram comuns denúncias feitas por Movimentos

Negros a determinados livros didáticos que reforçam essa ideia etnocêntrica.

A Lei 10.639/03 vem ao encontro da luta pela implementação de políticas

afirmativas para a superação do quadro caótico de preconceitos produzidos pela

estrutura do racismo e de classes dominantes presente na sociedade brasileira. No

âmbito da educação escolarizada, em seus diferentes níveis, da educação infantil ao

ensino superior, uma das questões sobre a qual é preciso refletir diz respeito à

construção de currículos que não se silenciem sobre a diversidade étnico-cultural e

que expressem, sem estereótipos e preconceitos, as contribuições e visões de mundo

dos diferentes grupos étnico-raciais que compõem a nação brasileira. Afinal, na escola

não aprendemos somente Português, Matemática ou Biologia, o currículo não envolve

apenas questões técnicas, relativas a conteúdos, mas transmitem visões sociais

particulares, ideologias que se relacionam com a produção de conhecimentos

específicos. Esperamos mudanças significativas nos currículos escolares.

Certamente não podemos continuar nos escondendo atrás de um currículo

escolar que silencia, impõe estereótipos e lida de maneira desigual, preconceituosa e

discriminatória com as diferenças presentes na escola. Nesse sentido, a cultura negra

é estigmatizada e estereotipada, como frequentemente é apresentada pela mídia e

também pelos livros didáticos. Trata-se da forma como a sociedade branca representa

a população negra.

Hoje, a inquietação para que haja a inserção de negros em todos os âmbitos

da sociedade está sendo realizada e o trabalho é árduo. Para isso, contamos com a

escola, que deve ser uma potente ferramenta na desconstrução do racismo e da

invisibilidade social na valorização da diversidade e pluralidade cultural. A escola é um

ambiente que precisa ter como função proporcionar ao aluno crescimento social,
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afetivo e intelectual e que deve ter, ainda, como objetivo, eliminar as desigualdades

sociais que insistem em existir em relação a determinados grupos historicamente

marginalizados. Considerando esses aspectos, percebe-se que não é uma tarefa fácil

trabalhar com tais questões em um ambiente escolar formado sob o viés etnocêntrico,

cristão de crenças enraizadas e, sobretudo, do preconceito e dos estereótipos que se

criam sobre a cultura africana.

Entretanto a realização e gratificação deste trabalho se dá em saber que uma

semente foi plantada nas duas escolas em que o projeto de pesquisa foi desenvolvido.

E o mais gratificante é saber que depois de um ano e meio de pesquisas e trabalhos

com esses alunos, professores, gestores e os supervisores nas referidas escolas, ao

voltar a campo no mês da Consciência Negra (fui convidado pelas duas escolas para

participar de um grande evento sobre o Dia Nacional da Consciência Negra), o quadro

de inércia e iniciativa por parte do corpo técnico-pedagógico das escolas e dos

próprios alunos havia mudado consideravelmente para melhor no que concerne aos

estudos afro-brasileiros e africanos. Vale lembrar que, quando cheguei nessas escolas

em 2013, observei que não se realizavam eventos grandiosos sobre questões afro-

brasileiras e africana, envolvendo toda escola. Apenas alguns professores é que

abordavam individualmente o tema em sala de aula, por iniciativa própria segundo as

entrevistas coletadas.

Nesse sentido, minha percepção é que houve mudanças significativas,ao

trazer compreensões e oportunizar ao aluno ter uma postura crítica diante da

problemática étnico-raciais nas escolas.Uma prova concreta de que o trabalho

realizado nessas duas instituições de ensino público já começou a dar bons frutos e

resultados positivos, de cidadania, respeito, além do reconhecimento de combate ao

racismo, ao preconceito e à intolerância religiosa na escola, com o objetivo de uma

educação igualitária mais justa e pluricultural, fortalecendo assim entre os negros e

despertando entre os brancos a consciência negra.

Dessa forma, o que estava adormecido e silenciado na memória subterrânea

dessa comunidade escolar, pela invisibilidade social, começa a ter outra dinâmica,

outros olhares de vivências e reflexões acerca da história e cultura afro-brasileira e

africana. Espero que minha iniciativa, com este trabalho de pesquisa inédito no

município de Porto Velho-RO, não seja o fim, mas o pontapé inicial de muitas

produções e trabalhos acadêmicos que com certeza virão somar conosco e dar sua
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contribuição com o universo acadêmico no campo da história e cultura afro-brasileira e

africana das relações étnico-raciais nas escolas públicas de Porto Velho.
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ANEXO I – QUESTIONÁRIO APLICADO

ESCOLA ESTADUAL DE E.M.F. SÃO LUIZ – ESCOLA ESTADUAL DE E.M.
ANÍSIO TEIXEIRA. QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO APLICADO
COM ALUNOS(AS) DO ENSINO MÉDIO, BASEADO NA LEI 10.639/03 E DE
ACORDO COM A LDBEN.

Responda às seguintes questões:

1ª) O que você sabe sobre a historia cultura afro-brasileira e africana?

___________________________________________________________________

2ª) O que você se lembra de ter aprendido sobre a cultura afro-brasileira e
africana? Em quais disciplinas?

___________________________________________________________________

3ª) Cite exemplos de cultura afro-brasileira e afro-amazônica que você
conhece?

___________________________________________________________________

4ª) Você já sofreu algum tipo de discriminação racial ou intolerância religiosa,
na escola ou em outro lugar?

___________________________________________________________________

5ª) O que você tem mais curiosidade em saber sobre a história e a cultura
afro-brasileira na Amazônia ?

___________________________________________________________________

6ª) Você acha importante estudar sobre a história e cultura afro-brasileira e
africana? Por quê?

( ) Sim ou Não ( )
___________________________________________________________________

7ª) Você já presenciou algum tipo de discriminação racial ou intolerância
religiosa na escola? Cite algum exemplo.

( ) Sim ou Não ( )
___________________________________________________________________

8ª) Como você se considera sobre a questão racial:
Branco ( ) Negro ( ) Indígena ( ) Pardo ( ) Asiático ( )

Obrigado pela atenção e colaboração.
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ANEXO II

QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO COM OS PROFESSORES

Prezados professores, supervisores e gestores escolares. Com o objetivo de dar
andamento nas pesquisas nas disciplinas de História, Artes e Literatura, venho por
meio deste questionário coletar dados importantes para o desenvolvimento do
projeto de mestrado em História e Estudos Culturais UNIR intitulado:

O Estudo da História e Cultura Afro–brasileira e africana nas Escolas
Públicas de Porto Velho. Conforme a Lei 10.639/03, de acordo com a LDBEN e
os PCN’s. Gostaria de contar com a sua preciosa colaboração, respondendo ao
seguinte questionário:

1ª) Você tem conhecimentos sobre a Lei 10.639/03 de acordo com a  LDBEN?
___________________________________________________________________

2ª) Na sua opinião quais as práticas políticas e pedagógicas que deveriam ser
aplicadas nas escolas, para colaborar na implementação dos estudos
afro- brasileiros e africanos ?

___________________________________________________________________

3ª) Você teve acesso a materiais para trabalhar a história e cultura afro-
brasileira e africana na escola? ( ) sim ( ) não

___________________________________________________________________

4ª) Em caso afirmativo, quais são estes materiais?
___________________________________________________________________

5ª) Existe algum projeto nessa escola para se trabalhar sobre a cultura afro-
brasileira e africana, além do Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de
novembro? ( ) sim ( ) não

___________________________________________________________________

6ª) Cite exemplos de como são desenvolvidas as atividades culturais,na
escola no dia Nacional da consciência Negra.Ou pela sua própria
iniciativa em sala de aula.

___________________________________________________________________

7ª) Como você se considera sobre a questão racial:
branco ( ) negro(a) ( ) indígena ( ) pardo ( ) asiático ( )
___________________________________________________________________

8ª) Você acha importante colocar em prática esse estudo, sobre a história e
cultura afro-brasileira e africana e as questões étnicas- raciais nas
Escolas com nossos alunos? Sim ( ) ou Não( )
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ANEXOS III

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI No 10.639, DE 9 DE JANEIRO DE 2003.

Altera a Lei no 9. 394, de 20 de dezembro de
1996, que estabelece as diretrizes e bases da
educação nacional, para incluir no currículo oficial
da Rede de Ensino a obrigatoriedade da temática
"História e Cultura Afro-Brasileira", e dá outras
providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o A Lei no 9. 394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescida dos seguintes arts.
26-A, 79-A e 79-B:

"Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e particulares, torna-se
obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro-Brasileira.

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

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

§ 3o (VETADO)"

"Art. 79-A. (VETADO)"

"Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como ‘Dia Nacional da Consciência
Negra’."

Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Brasília, 9 de janeiro de 2003; 182o da Independência e 115o da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Cristovam Ricardo Cavalcanti Buarque
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ANEXO IV.

LEI FEDERAL Nº. 11.645/08

Presidência da República
Casa Civil

Subchefia para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 11.645, DE 10 MARÇO DE 2008.

Altera a Lei no 9. 394, de 20 de dezembro de
1996, modificada pela Lei no 10.639, de 9 de
janeiro de 2003, que estabelece as diretrizes e
bases da educação nacional, para incluir no
currículo oficial da rede de ensino a
obrigatoriedade da temática – História e Cultura
Afro-Brasileira e Indígena‖.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1o O art. 26-A da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar com a seguinte
redação:

Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, públicos e privados,
torna-se obrigatório o estudo da história e cultura afro-brasileira e indígena.

§ 1o O conteúdo programático a que se refere este artigo incluirá diversos aspectos da história e
da cultura que caracterizam a formação da população brasileira, a partir desses dois grupos étnicos,
tais como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas no
Brasil, a cultura negra e indígena brasileira e o negro e o índio na formação da sociedade nacional,
resgatando as suas contribuições nas áreas social, econômica e política, pertinentes à história do
Brasil.

§ 2o ― Os conteúdos referentes à história e cultura afro-brasileira e dos povos indígenas
brasileiros serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de
educação artística e de literatura e história brasileira. (NR)

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 10 de março de 2008; 187º da Independência e 120º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA

Fernando Haddad.
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ANEXO V

ACERVO IMAGÉTICO

Imagem 1 – Oficina de Cultura Afro-brasileira e africana com estudantes da
E.E.E.M. Anísio Teixeira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 2 – Estudante Claudia, da E.E.E.M. Anísio Teixeira, mostrando o
calendário e horário das oficinas. Uma delas é a oficina de cultura afro-brasileira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.
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Imagem 3 – Trabalhando com os Grupos focais na Escola E.E.M. Anízio Teixeira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 4 – Aplicando questionário de campo com estudantes da EEEM São Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.
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Imagem 5 – Trabalhando com grupos focais na EJA, 3º Ano A, na E.E.E.M. São
Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 6 – Palestra – O Dia da Consciência Negra. Com estudantes da E.E.E.M.
Anízio Teixeira. Intitulada: O que é ter consciência Negra?

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.
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Imagem 7 – Palestra – A história da escravidão negra no Brasil. Com estudantes da
E.E.E.M. Anísio Teixeira na I Semana da Consciência Negra.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 8 – Mostra de vídeo – História e cultura afro-brasileira, com estudantes da
Escola E.E.E.M Anísio Teixeira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.
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Imagem 9 – Discussão – A evolução histórica negra no Brasil. Com estudantes da
EEEM Anísio Teixeira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 10 – Palestra – Dia nacional da consciência negra. Na EEEM Anísio
Teixeira.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.
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Imagem 11 – Palestra – O que é Ter Consciência Negra? Na E.E.F.M. São Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2014.

Imagem 12 – Na Escola E.E.F.M. São Luiz (Zona Leste)

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2015.
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Imagem 13 – Com os alunos do 2º Ano, representando Reis e Rainhas Africanos,
no Dia da Consciência Negra. E.E.F.M. São Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2015.

Imagem 14 – Com a Supervisora Ana Maria e a professora Ruth, participando do
Evento do Dia da Consciência Negra. Escola E.E.F.M. São Luiz no dia 20 de
Novembro de 2015.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2015.
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IMAGEM 15 – Cartaz criado na aula de artes pelos próprios alunos do 3º Ano B
Vespertino para o Evento sobre o dia da Consciência Negra. Escola E.E.F.M. São
Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2015.

IMAGEM 16 – Um dos Alunos do 1º Ano C fala sobre a apresentação que eles irão
realizar. Dança afro-brasileira e indígena, conhecida como Makulelê. Oriunda da
cidade de Santo Amaro - BA.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino, Porto Velho – 2015.
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Imagem 17 – Alunos mostram na prática a dança do Makulelê. Escola E.E.F.M.
São Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino. Porto Velho – 2015.

Imagem 18 – Alunos do Grupo da capoeira Alma e Coração fazem também sua
apresentação no Dia da Consciência Negra na Escola E.E.F.M. São Luiz.

Fonte: Acervo particular Prof. Joel Balduino. Porto Velho – 2015.
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ANEXO VI

QUESTIONÁRIOS COM RESULTADOS PRODUZIDOS COM OS
PROFESSORES
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