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RESUMO 
 
Nesta tese, discutimos a Sociogênese do Conceito de Etnia Negra na Educação 
Brasileira, na perspectiva da autobiografia de mestres/as e de um doutor negro. O 
que se constituiu como motivação primordial para esse estudo foram as perguntas 
lançadas cotidianamente acerca das possibilidades da emergência de uma 
pedagogia que considere os saberes científicos historicamente construídos pelos 
africanos e seus descendentes no Brasil, país construído na base do escravismo e, 
ainda hoje, atravessado por relações sociais pautadas pelo racismo institucional. 
Essa realidade estudada, interpretada e analisada não poderia deixar de fora a 
importância do protagonismo do Movimento Social Negro que, numa leitura de longo 
prazo, demonstrou funcionar, em nossa sociedade, como sujeito histórico e coletivo 
na luta contra o racismo, luta que incorporou e ressignificou o conceito de raça e, 
nos últimos anos, de acordo com os dados levantados na pesquisa, observa-se a 
introdução do conceito de etnia negra na educação oficial brasileira, promulgando 
leis acerca da questão racial e a introdução, nos currículos escolares, dos saberes 
africanos e afrodescendentes. Investigamos, nesse sentido, autobiografias e 
documentos acerca dos referenciais históricos, formativos, simbólicos, 
afrodescendentes, perscrutando as práticas pedagógicas que apontam para uma 
luta pelo equilíbrio de poder entre negros/as e brancos/as na produção e difusão dos 
saberes científicos de matriz africana e afrodescendente, de modo a superar a 
condição de outsiders da população negra no campo da intelectualidade brasileira. 
Dados colhidos também junto ao Portal da CAPES - Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - e aos sujeitos de pesquisa nos 
possibilitaram identificar o professor - doutor Henrique Antunes Cunha Júnior como 
um importante protagonista da apropriação, ressignificação e veiculação, através de 
textos científicos, documentos educativos e outros materiais portadores de textos 
escritos e ilustrações do conceito de etnia negra no campo da educação brasileira 
enquanto uma estratégia de luta pelo poder para os afrodescendentes: Poder de Ser 
Mais diante da imposição do Ser Menos numa sociedade hierarquizada e 
inferiorizante do negro e da negra.  
 

Palavras – chaves: Processo Civilizador, Educação Brasileira, Etnia Negra. 

  



 

ABSTRACT 
 

In this thesis, we discuss the Social Origen of the Concept of Black Ethnicity in 
Brazilian Education with the perspective of the autobiography of professors and a 
black university doctor. What constituted the principal reason for this study were the 
daily questions raised about the possibilities of the emergence of a pedagogy which 
considers the scientific knowledge historically built by Africans and their descendents 
in Brazil, a country built on the basis of slavery, and which even today, is crossed by 
social relationships guided by institutional racism. This reality which is studied, 
interpreted and analyzed cannot leave out the importance of the proponents of the 
Black Social Movement which, on a long term reading, showed in our society, how 
the historical and collective subject in the struggle against racism, a struggle which 
incorporated and re-signified the concept of race and, in the last few years, according 
to the facts raised in the research, the concept of black ethnicity in the official 
Brazilian education was observed, promulgating laws about the racial question and 
introducing, in the school’s curriculum, African Knowledge and African descendents. 
We investigated, in this sense, autobiographies and documents about the historical 
references, formatives, symbols, African-descendents, investigating the pedagogical 
practices which point towards the struggle for the balance between blacks and whites 
in the production and the diffusion of scientific knowledge of African and African-
descendent sources, in order to overcome the condition of outsiders in the black 
population in the Brazilian intellectual field. Facts were also collected together with 
the CAPES Portal – The Coordination for the improvement of higher level staff and 
the subjects of the research allowed us to identify the professor – doctor Henrique 
Antunes Cunha Junior as an important protagonist of appropriation, re-signifying and 
propagator , by means of scientific tests, educational documents and other written 
texts and illustrations of black ethnicity in the field of Brazilian education as a strategy 
of the struggle for power by African-descendents : The Power To Be More in the face 
of the imposition of The Power To Be Less in a hierarchical society inferior to blacks. 

 Key – words: Civilizing process, Brazilian education, Black ethnicity 

  



 

RESUMÈ 
 

Dans cette thèse, nous discutons la Sociogenèse du concept de l´Ethnie Noire dans 
l´Éducation Brésilienne, suivant la perspective de l´autobiographie de maîtres et 
également d´un docteur noir. Ce qui a constitué comme motivation principale de 
cette étude furent les questions présentées quotidiennement quant aux possibilites 
de l´émergence d´une pédagogie qui considére les savoirs scientifiques construits 
historiquement par les africains et leurs descendants au Brésil, un pays qui a été 
construit á partir de l´esclavagisme et qui, encore aujourd´hui, est marqué par des 
relations sociales basées sur le racisme institutionnel. Cette réalité étudiée, 
interprétée et analisée ne pourrait, bien entendu, pas ignorer l´importance du 
Mouvement Social Noir. Celui-ci, en faisant une lecture avec un certain recul 
historique, a démontré fonctionner, dans notre société, comme un sujet historique et 
collectif dans la lutte contre le racisme, une lutte qui va incorporer et ressignifier le 
concept de race; et, dans ces dernières années, en accord avec les données 
présentées dans notre recherche, l´on peut observer l´introduction du concept 
d´ethnie noire dans l´éducation brésilienne officielle, promulguant des lois au sujet de 
la question raciale et l´introduction, dans les curriculums scolaires, de savoirs 
africains et d´afro descendants. Nous avons en ce sens pu analiser des 
autobiographies et des documents au sujet des références historiques, formatives, 
symboliques, afro descendantes, aprofondissant les pratiques pédagogiques qui 
indiquent une lutte pour l´équilibre du pouvoir entre noirs et blancs en ce qui 
concerne la production et la diffusion des savoirs scientifiques d´origine africaine et 
afro descendante, au point de dépasser la condition de subalternité de la population 
noire dans le champ de l´intellectualité brésilienne. Des données cueillies au Portail 
de la CAPES – Organe qui coordonne la haute qualification du Personnel de 
l´Enseignement Supérieur et également auprès des sujets de notre recherche ont 
permis d´identifier le professeur – Dr. Henrique Antunes Cunha Júnior comme un 
important protagoniste de l´appropriation, ressignification et distribution, à travers de 
textes scientifiques, de documents éducatifs et de divers autres matériels porteurs de 
textes écrits et illustratifs du concept d´ethnie dans le champ de l´éducation 
brésilienne en tant que stratégie de lutte des afro descendents pour le pouvoir: 
Pouvoir d´Être Plus devant l´imposition d´Être Moins dans une société hiérarchisée, 
qui rend inférieur l´homme noir et la femme noire. 
 

Mots clés: Processus Civilisatoire, Éducation Brésilienne, Ethnie Noire. 
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INTRODUÇÃO 
 

Nossa pesquisa tenta responder à seguinte questão: por que o conceito de 

etnia negra passou a ser utilizado na educação brasileira? Partimos do pressuposto 

de que o aparecimento desse conceito em diretrizes curriculares, leis educativas e 

textos científicos fazem parte de uma estratégia não violenta de luta pelo poder para 

os afrodescendentes da população brasileira, considerando que o conceito de raça e 

de raça negra envelheceu, foi ferido de morte no campo em que foi criado - os 

setores acadêmicos e científicos da sociedade ocidental - e, nesse sentido, estaria 

sendo substituído por um outro conceito que dê conta das realidades étnico-raciais 

vivenciadas no seio dos estados nacionais que estão em constante transformações 

tanto nas suas estruturas sociais quanto nas estruturas comportamentais dos 

indivíduos diante do envelhecimento ou da morte de uns conceitos e do nascimento 

de outros. 

O estudo objetivou compreender a sociogênese do conceito de etnia negra na 

educação brasileira, na perspectiva da autobiografia dos indivíduos, identificando o 

período histórico em que o conceito de etnia negra surge na educação brasileira, 

apontando suas forças sociais motivadoras, discutindo as mudanças parciais 

ocorridas nas estruturas sociais educativas e no comportamento dos educadores no 

trato com o conceito de etnia negra. 

O modelo metodológico da autobiografia foi escolhido para guiar nosso 

estudo porque se revela oportuno quando se considera a necessidade de 

autoconhecimento e de conhecimento dos outros seres humanos, definidos por 

Norbert Elias como o objeto menos conhecido, e, nessa trajetória de desvelar as 

instituições educativas e os outros, faz-se necessário, do ponto de vista ético, 

revelarmos a nós mesmos1. Esse revelar-se a si mesmo permite àqueles e àquelas 

que acessam esse conhecimento construído identificar nosso grau de envolvimento 

e de alienação na construção desse saber, uma vez que, segundo Elias (1998b, p. 

31), “envolvimento e alienação, quaisquer que sejam suas funções, servem como 

indicadores complementares da direção do processo de conhecimento”. 

O interesse por realizar esse estudo levou em consideração nosso 

pertencimento étnico, nossa experiência como estudante no ensino superior, bem 

                                                 
1 Nos apêndices, ler o texto complementar: Eu também faço parte da figuração pernambucana de 

mestres/as discípulos/as do professor-doutor Henrique Antunes Cunha Júnior. 
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como a prática educativa de 31 anos em rede municipal de ensino e a aproximação 

com os movimentos negros pernambucanos que discutem a história, a cultura e a 

resistência negra empreendidas no país em busca de uma educação que incorpore 

os saberes afrodescendentes em todos os níveis e modalidades de ensino ofertadas 

pelo poder público. 

A percepção de que o ensino superior historicamente ficou reservado a uma 

elite branca e dirigente, deixando os afrodescendentes excluídos do processo 

educacional universitário, fez surgir o desejo de realizar um rastreamento das 

transformações que a sociedade brasileira e a academia operaram no conceito de 

etnia negra no final do século XX e nesse início de século XXI, procurando se 

expressar desde a crença que “as práticas culturais das etnias negras não se 

constituíam em proeminência de uma civilização em curso, mas, sim, traços da 

barbárie e uma ameaça para a vida da cidade” (SOUZAa, 2001, p. 32). 

Nesse sentido, percebemos que têm existido mudanças de longo prazo nas 

estruturas sociais e no comportamento das pessoas ligadas à ressignificação do 

conceito de etnia negra. Mudanças estas que vêm se desenvolvendo numa direção 

e, durante gerações, caracterizando-se num processo civilizador que “consiste no 

desenvolvimento em longo prazo das sociedades humanas e as mudanças nos 

comportamentos e costumes das estruturas sociais e de seus indivíduos” (ELIAS, 

1994a). 

Dessa forma, um levantamento da sociogênese do conceito de etnia negra 

colaboraria para ajudar na compreensão e na abordagem dessas estruturas sociais 

e individuais como aspectos interdependentes desse processo propulsor de 

mudanças na balança de poder para o grupo negro da população brasileira. 

A problemática da Etnia Negra e Educação, nesse estudo, considera a 

promulgação da Lei Federal 10.639/03 em 09 de janeiro de 2003 que se constituiu 

numa alteração à lei 9394/96 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional-LDB, que, 

com apenas três artigos, o 26-A, o 79-A e o 79-B, estabeleceu a obrigatoriedade do 

ensino da História e Cultura Afro-brasileira e Africana na educação, cuja abrangência 

contempla a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino Médio e, ainda, a 

distribuição em massa das Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino da 

História e da Cultura Afro-brasileira e Africana (BRASIL, 2004), discutindo e 

apresentando os conceitos de etnia, étnico-racial e outros correlatos. 
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Tendo identificado em um estudo (SILVA, 2005)2 o desconhecimento entre 

professores e estudantes do significado do conceito de etnia negra, investigamos o 

seu surgimento no campo da educação, analisando documentos, realizando 

entrevistas biográficas e acessando o site da CAPES – Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, tendo identificado o período histórico 

em que o conceito surge e se desenvolve em teses e dissertações, sendo a primeira 

evidência datada de 1991 na USP – Universidade de São Paulo, percorrendo sua 

trajetória até o ano de 1999, portanto, duas décadas de produções acerca da etnia 

negra na educação brasileira, e da percepção de que o professor-doutor Henrique 

Antunes Cunha Júnior foi e continua sendo um importante protagonista da 

apropriação e veiculação, através de textos científicos, documentos educativos 

oficiais e outros materiais portadores de textos escritos e ilustrações do conceito de 

etnia negra no campo da educação brasileira. 

Com essa pesquisa, espera - se estar contribuindo para oferecer subsídios 

para um maior aprofundamento teórico acerca do conceito de etnia negra, 

levantando e socializando sua sociogênese e disponibilizando-a aos formuladores 

de políticas públicas para a educação no Brasil e para os professores das 

instituições públicas de ensino no âmbito da federação, do estado e do município, 

contribuindo na discussão, no aprofundamento e na construção de práticas 

educativas pautadas na educação das relações étnico-raciais para melhoria da 

nossa prática pedagógica, do relacionamento conosco mesmo, com o outro e com 

nosso corpo e nossa cor de pele no cotidiano do sistema público de ensino do Brasil. 

Nossa pesquisa acerca do nascimento e utilização pela educação brasileira 

do conceito de etnia negra visa dar uma contribuição para essa oferta de uma 

educação de qualidade para todos e todas e para a identificação de práticas racistas 

e discriminatórias no setorial educação, apontando mudanças efetivas, uma vez que, 

para Norbert Elias (1994a, p. 51), “um conceito por mais razoável e racional que 

pareça, nasce de um conjunto específico de situações históricas e está cercado de 

uma atmosfera emocional e tradicional difícil de definir que constitui parte integral de 

seu significado”. 

Dessa forma, entendemos que a emergência do conceito de etnia negra nas 

discussões acadêmicas ligadas à educação e reveladas através de dissertações de 

                                                 
2 Dissertação de mestrado, defendida em 2005, na UFRPE e intitulada: Etnia Negra no Ensino 

Fundamental: Transposição didática e suas implicações para o ensino das Ciências. 
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mestrado e teses de doutorado são denunciadoras de mudanças no 

desenvolvimento das estruturas sociais em longo prazo e no íntimo de cada 

indivíduo. Acreditamos também que a implementação da Lei Federal nº 10.639/03 

pode em muito contribuir para que mudanças significativas ocorram nessa estrutura 

educativa brasileira produtora de desigualdades, transformando a discriminação em 

valorização e reconhecimento da pluralidade étnico-racial e efetivando-se como um 

mecanismo de controle e de respeito aos direitos humanos e à democracia 

brasileira. 

Observamos ainda que, ao lermos os jornais desse início de século XXI, nos 

deparamos com notícias sobre o mundo, o país, a região, o estado e a cidade que 

marcam o início, no contexto da sociedade brasileira, da necessidade de 

assimilarmos um modo de viver que exige de nós um comportamento mais 

comedido e um autocontrole no modo de falar e conviver com o segmento negro da 

população brasileira, uma vez que leis antirracistas têm sido aprovadas e atitudes, 

palavras, brincadeiras e piadas, antes largamente utilizadas, hoje são reprovadas e 

passíveis de punição uma vez que caíram na categoria de crime inafiançável3; isso 

quer dizer que o país precisa rever modelos comportamentais pautados na 

discriminação e no racismo, visando a superação dessas práticas seculares que não 

condizem com um Estado e com indivíduos que se autoproclamam de civilizados. 

Essas observações nos levam a concordar com Elias (1998b, p. 119), quando 

afirma que “as populações urbanas dos Estados Nacionais industrializados vivem 

sob a pressão do tempo sem compreendê-la”. Nesse sentido, quando o Brasil 

participou da III Conferência Mundial contra o Racismo: a Xenofobia e Formas 

Correlatas de Intolerância, em Durban – África do Sul, no período de 30 de agosto a 

07 de setembro de 2001, assumiu publicamente a existência de racismo no Brasil. 

Naquele momento, o Movimento Negro (MN) e o Movimento de Mulheres 

Negras (MMN) representaram as principais organizações da sociedade civil como 

proponentes de medidas de combate às desigualdades raciais apontadas pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000) e o Instituto de Pesquisas 

Econômicas Aplicadas (IPEA, 2000). 

                                                 
3 Desde 1951 que circulam leis no país tratando o racismo de forma penal. A lei Afonso Arinos foi a 

primeira: Intitulada Lei Federal nº. 1.390, exige que se pague multa e prisão de até um ano para 
quem realiza contravenções ligadas ao preconceito como por exemplo não empregar trabalhadores 
em virtude da sua cor ou raça nas empresas privadas. 
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Assumir publicamente o racismo forçou os governos das esferas federal, 

estadual e municipal a compromissos públicos de promoção da igualdade racial em 

todos os setores da sociedade. Para isso, ações afirmativas4 têm sido propostas e, 

no nível local, a prefeitura do Recife assinou convênio e parcerias com o governo 

britânico e o PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, através 

do PCRI - Programa de Combate ao Racismo Institucional. Em 2005, ocorreram as 

Conferências brasileira, estadual e municipal de Promoção da Igualdade Racial com 

o apoio do Ministério da Saúde e do Ministério Público de Pernambuco. 

O tempo que o século XXI e essa conferência de Durban inauguram, sobre a 

pressão de organismos internacionais e locais, é o tempo da percepção das 

desigualdades étnico-raciais enfrentadas por 47% dos brasileiros que se 

autodeclaram pretos e pardos (negros para o IBGE, 2000). É o tempo da reparação 

que se fará com a dinamização de estratégias e táticas de intervenção política nessa 

realidade, combatendo o racismo institucional, aqui traduzido como “a manifestação 

da desigualdade racial expressa na diferença de acesso e de tratamento nas 

instituições”, segundo o PCRI (2004, p. 41). 

Políticas públicas de educação materializam-se nas práticas cotidianas dos 

sistemas educativos, dos seus professores e nas salas de aula. Portanto, ao 

pesquisarmos e analisarmos a sociogênese do conceito de etnia negra na educação 

e no ensino superior brasileiro damos um contributo ao setorial educação que 

poderá ter, nos dados colhidos, um termômetro de como as discussões que se 

travam entre a academia, os gestores dos sistemas de ensino, as equipes técnico-

pedagógicas têm sido transpostas para o cotidiano das salas de aula e alimentado 

as possibilidades dos professores estabelecerem táticas e estratégias didáticas que 

contemplem a complexidade da diversidade de etnias e culturas do povo brasileiro, 

nordestino, pernambucano, recifense de um determinado bairro e rua em que vive, 

convive e atua como cidadão, concordando com Elias (1994b, p. 26) ao afirmar que 

 
Conceitos têm algo de palavras que ocasionalmente surgem em algum 
grupo mais estreito, tais como família, seita, classe escolar ou associação, 
e que dizem muito para o iniciado e pouquíssimo para o estranho. 
Assumem forma na base de experiências comuns. Crescem e mudam com 
o grupo do qual são expressão. Situação e história do grupo refletem-se 
nelas. 

                                                 
4 São políticas públicas destinadas à promoção da igualdade étnico-racial. Para uma compreensão 

aprofundada acerca das ações afirmativas ler: SISS, Ahyas. Afro-brasileiros, cotas e ação 
afirmativa: razões históricas. Rio de Janeiro: Quartet; Niterói: PENESB, 2003. 
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Nesse sentido, percebemos que a introdução do conceito de etnia e etnia 

negra no cenário educacional brasileiro é reveladora de que, apesar de defesas 

teóricas anteriores de que o nosso país constitui-se numa “democracia racial”, 

grupos étnicos constituíram-se, fizeram reivindicações históricas, demandaram 

políticas públicas racialmente eqüitativas para que houvesse mudanças numa 

realidade social de estabelecidos-outsiders para brancos e negros, demonstrando 

ser salutar a investigação acerca da persistência desses grupos, sua natureza e 

fronteiras mesmo que algumas pessoas as tenham atravessado de forma 

espontânea ou forçada por relações hierárquicas de poder, o que nos leva a 

concordar com Barth (1998, p. 188) ao afirmar que “as distinções de categorias 

étnicas não dependem de uma ausência de mobilidade, contato e informação”. 

Esse autor defende ainda que, “na medida em que os autores usam 

identidades étnicas para categorizar a si mesmos e outros, com objetivos de 

interação, eles formam grupos étnicos neste sentido organizacional” (BARTH, 1998, 

p. 194). A investigação do nascimento do conceito de etnia, etnia negra e seus 

correlatos, na legislação educacional, nos textos acadêmicos, na proposta 

pedagógica nacional, colabora na compreensão e no entendimento dos processos 

de identificação étnica, seu lugar na sociedade brasileira, bem como na cultura do 

homem e da mulher e dos motivos pelos quais determinados homens e mulheres 

fizeram opção por, na produção de seus textos científicos ligados ao campo da 

educação, fazer uso do conceito de etnia negra, apontando para políticas públicas 

educativas racialmente eqüitativas que necessitam serem lidas, discutidas em 

relação às formas como têm impactado a educação na superação da discriminação 

e do racismo. 

São, portanto, necessários o estudo e a pesquisa ligados à temática étnico-

racial negra, considerando que os usuários desses sistemas de ensino são, em sua 

maioria, afrodescendentes, de acordo com o Censo (IBGE, 2000), tornando-se 

fundamental conhecer os conteúdos e práticas pedagógicas ligados à matriz 

africana, uma vez que historicamente esse ensino-aprendizagem assumiu uma visão 

eurocêntrica de mundo, o que pode ter repercutido nas sucessivas reprovações 

reveladas nos dados de distorção idade-série, buscando também uma comparação 

com os resultados educacionais nacionais e municipais que historicamente têm 

apontado desigualdades para o grupo negro da população. 



 23

Essa busca por investigar a sociogênese do conceito de etnia negra na 

educação brasileira forneceu pistas para examinarmos e compreendermos as forças 

sociais que têm mantido, por tantas gerações, as desigualdades étnico-raciais no 

campo da educação, conforme mostram os indicadores sociais oficiais e ainda as 

transformações que vêm sendo operadas, no sentido da mudança enunciada com o 

surgimento de novos conceitos, na cientifização do pensamento, no que diz respeito 

à emergência no cenário nacional de conflitos e críticas5 ligados ao uso do conceito 

pelas comunidades científicas brasileiras, nos últimos anos, indicando, segundo 

Elias (1994b, p. 19), que “foram precisas muitas gerações de cientistas que, à custa 

de um trabalho duro de observação, de uma luta árdua e por vezes perigosa 

chegaram a noções tais”. 

O surgimento e o uso do conceito de etnia negra, na educação, portanto, 

demonstram trabalho duro de muitas gerações de cientistas atuando para chegar a 

essa construção teórica e social. Optamos, então, pela obra elisiana para realizar 

nosso estudo por considerarmos relevante a percepção da existência de um 

processo civilizador em curso, durante séculos e em uma direção que consiste em 

mudanças no comportamento dos indivíduos (psicogenética) e nas estruturas sociais 

(sociogenética) e, ao elegermos o modelo teórico da sociogênese do conceito de 

etnia negra, para realizar nossa investigação, estamos concordando com Elias 

(1994b, p. 68) ao afirmar que “o aparecimento mais ou menos súbito de palavras em 

línguas quase sempre indica mudanças na vida do próprio povo, sobretudo quando 

os novos conceitos estão destinados a se tornarem fundamentais e de longa 

duração”. 

Nesse sentido, ao pesquisar a sociogênese do conceito de etnia negra na 

educação brasileira buscamos compreender: por que uns conceitos envelhecem e 

outros surgem? Por que conceitos que já conhecemos assumem, ao longo das 

histórias sociais e pessoais, outros significados? Como uma geração transmite um 

conceito à outra? Como e por que o conceito de etnia negra passou a ser utilizado 

na educação brasileira? Quais as emoções/experiências implicadas nos indivíduos 

que assumem seu pertencimento étnico negro? 

                                                 
5 Acerca das críticas e dos conflitos ligados aos temas da raça, etnia e etnia negra, ver os livros: Não 

somos racistas – Uma reação aos que querem nos transformar numa nação bicolor (KAMEL, 2006), 
e Divisões perigosas – Políticas raciais no Brasil contemporâneo (MAGGIE et al., 2007). 
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A psicogênese e a sociogênese, portanto, são aspectos do processo 

civilizador individual e social operante durante muitos séculos, necessitando serem 

estudadas e compreendidas de forma interdependente. Nesse sentido investigar a 

sociogênese do conceito de etnia negra passa pelo estudo dos documentos 

produzidos nas estruturas sociais e o entendimento dos sentimentos dos indivíduos, 

uma vez que o IBGE (2000), ao possibilitar a autodeclaração de cor, apenas com 05 

categorias de cor possíveis (branco, preto, pardo, amarelo e indígena), resolve um 

problema estatístico, quantitativo, mas não atende ao real sentimento das pessoas 

que não se autoidentificam como pertencentes à etnia negra e que até o censo de 

1976 puderam produzir 135 cores diferentes para se enquadrar na cor que entendia 

ter.6 

Nesse sentido, efetuar a análise dos discursos proferidos pelas instituições, 

documentos e pelos indivíduos, considerando suas autobiografias e falas como fonte 

de conhecimentos e de mudanças na interação social, estudamos a Legislação 

Educacional em vigor no Estado Brasileiro, fotos e outros materiais portadores de 

textos e ilustrações buscando conhecer o tratamento dado ao conceito de etnia 

negra, comparando com as práticas vigentes no cotidiano escolar do Ensino 

Superior Brasileiro. 

Seguimos uma trajetória teórica orientada pela teoria de Elias (1993, 1994a, 

1994b, 1998a, 1998b, 2000) sobre o processo civilizador. Em nosso estudo, foi 

importante destacar que, para Munanga (1986, p. 22), estudos mais recentes no 

Brasil já mostram que os nossos homens de ciência, particularmente médicos, 

participaram ativamente da discussão e produção de conhecimentos no âmbito do 

racismo científico. Entendemos por racismo científico a justificação através de 

pesquisas médico-científicas da superioridade da raça branca sobre o segmento 

negro da população brasileira. 

A pesquisa sobre a sociogênese do conceito de etnia negra na educação 

brasileira faz-se necessária para a explicitação de que a ciência constitui-se em uma 

prática social e humana e, nesse sentido, possuidora de um caráter contraditório, 

capaz da formulação de conceitos que servem para referendar as relações 

hierárquicas e de interdependência e interrelação do homem e da mulher, do branco 

e do negro, conceitos esses que surgem com o status de verdade e perduram por 

                                                 
6 Em anexo, lista com as 135 cores. 



 25

décadas sendo aceitos porque são comprovados, explicados do ponto de vista 

científico. 

A Lei Federal nº 10.639/03 e a Política de Ações Afirmativas, que têm sido 

propostas por governos, políticos de várias correntes e gerado conflitos entre 

acadêmicos e academias, setores da sociedade civil e entre os próprios estudantes 

brancos, não-brancos, são fenômenos que incidem sobre o campo educativo e 

particularmente sobre o Ensino Superior Brasileiro, que tem sido chamado a dar 

respostas a um importante imperativo, o da igualdade e da justiça, que não tem sido 

praticado, uma vez que, via processo seletivo do vestibular, tem deixado à margem 

da universidade um grande número de afrodescendentes7, caracterizando-se como 

racismo institucional. 

Nesse sentido, o estudo e a pesquisa acerca da sociogênese do conceito de 

etnia negra na educação brasileira, ao rastrear e dar visibilidade às mudanças 

ocorridas no campo da legislação educacional e no Ensino Superior Brasileiro, 

através da leitura e da análise dos documentos, abertos à discussão da temática da 

história da educação do negro no Brasil, bem como a elaboração e a análise da 

autobiografia dos indivíduos, colaboram para a elucidação do surgimento de um 

movimento teórico nacional que cultiva a etnicidade e suas fronteiras como um 

problema que diz respeito à vida social e constitui-se como um problema de poder. 

Nesse sentido, nosso estudo estruturou-se da seguinte forma: no primeiro 

capítulo, são apresentados os objetivos de nossa pesquisa, a caracterização dos 

sujeitos, a apresentação dos documentos, a descrição dos procedimentos de análise 

dos dados coletados e fizemos, também, uma discussão sobre nosso diálogo com a 

Autobiografia como uma ferramenta teórico-metodológica que subsidiou o 

desenvolvimento de todo o nosso trabalho. 

No segundo capítulo de nosso estudo, discutimos as descobertas científicas 

do campo da biologia sistematizadas num tempo muito longínquo, mas que ainda 

hoje persistem, tanto no nosso imaginário quanto no seio de comunidades 

acadêmicas e de vários intelectuais dos vários campos da produção do saber 

científico que, a despeito dos avanços científicos das últimas décadas do século XX, 

                                                 
7 Afrodescendente ou Negro...todo indivíduo de ascendência africana suscetível de ser discriminado 

por não corresponder, total ou parcialmente, aos cânones estéticos ocidentais, e cuja projeção de 
uma imagem inferior ou depreciada representa uma negação de reconhecimento igualitário, bem 
como a denegação de valor de uma identidade de grupo e de uma herança cultural e uma herança 
histórica que geram a exclusão e a opressão (D’ADESKY, 2000, p. 34). 
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negando sua validade, insistem no uso e na difusão do conceito de raça nos textos 

escritos que produzem para classificação dos seres humanos. 

No terceiro capítulo, fizemos um levantamento e análise das leis e prescrições 

que colaboraram na reelaboração do conceito de raça nos currículos escolares 

brasileiros, lançando as bases introdutórias dos saberes afrodescendentes, de modo 

a perceber se a retórica da Educação das relações étnico-raciais contida nas leis, 

tem encontrado eco nos costumes das pessoas e instituições educativas. 

No quarto capítulo, identificamos quais foram as mudanças ocorridas nas 

estruturas das universidades e dos cursos de pós-graduação do país para atender 

os/as atores e atrizes negros/as e as novas temáticas que trazem, para a academia, 

pensando e falando por si mesmos/as. Percebendo como um conceito recente, o de 

etnia negra, uma nova ideia, um modo novo de falar e de pensar tem sido acolhido e 

tem sido usado dentro das academias e dos textos científicos produzidos, 

demonstrando as lições aprendidas acerca da universidade, da pós-graduação e dos 

seus/suas orientadores/as de teses e dissertações. 

No quinto capítulo, identificamos os tipos de lutas empreendidas pelos 

pesquisados/as, Henrique Cunha e continuadores/as, no sentido da obtenção de 

uma formação, ao longo da vida que lhes possibilitou correr os riscos de 8Ser Mais e 

ser Mestre, intervindo no mundo acadêmico para inteligi-lo sobre novas bases 

conceituais e, em conseqüência, comunicar o que foi inteligido, colaborando no Ser 

Mais de todos/as, tanto a população negra, quanto as outras populações que 

compõem o Estado brasileiro. 

Por fim, entendemos que a utilização do conceito de etnia negra no campo da 

educação brasileira constitui-se num movimento negro amplo em que se envolveram 

pessoas como Henrique Antunes Cunha Júnior e continuadores/as, uma figuração, 

“uma rede de indivíduos interdependentes”, segundo (Elias, 1994b, p. 20), 

                                                 
8 Freire (1981, p. 37) a afirma que “A libertação é um parto doloroso que traz ao mundo um 

novo Ser não mais opressor, não mais oprimido, mas libertando-se, gerando do seu “ser menos”, o 

“Ser Mais de todos”. Esse ser mais requer a luta permanente pela modificação das situações 

concretas de opressão, entendida aqui como um ato proibitivo do ser mais, portanto, uma violência, o 

que requer compromisso com a mudança das estruturas opressivas, de modo que, de acordo com 

Freire (1981, p. 46), “transformada a realidade opressora, a pedagogia deixa de ser do oprimido para 

ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação”. 
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culminando com a construção de uma abordagem metodológica de pesquisa 

afrodescendente, bem como com o surgimento do campo teórico das Africanidades 

e das Afrodescendências, ações que impactam a sociedade e a educação brasileira, 

ampliando as possibilidades de uma participação menos desigual no universo 

acadêmico, dos negros/as brasileiros/as uma vez que modifica o currículo educativo, 

fazendo com que as práticas pedagógicas de produção e transposição do saber 

científico também mudem, desequilibrando o poder outorgado às elites brancas de 

produzir e fazer circular as ideias acadêmicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 28

CAPÍTULO 1 A AUTOBIOGRAFIA COMO ESTRATÉGIA TEÓRICO 
METODOLÓGICA 
 

Como concebemos a teorização científica e metodológica 

Nesse primeiro capítulo, serão apresentados os objetivos de nossa pesquisa, 

a caracterização dos sujeitos, a apresentação dos documentos, a descrição dos 

procedimentos de análise dos dados coletados e faremos, também, uma discussão 

sobre nosso diálogo com a Autobiografia como uma ferramenta teórico-metodológica 

que subsidiou o desenvolvimento de todo o nosso trabalho. 

Os dados aqui garimpados, fruto das observações, transcrições das fitas 

gravadas, leitura e releitura dos documentos, dos textos verbais e não-verbais, 

disponibilizados pelos(as) entrevistados(as), foram analisados no sentido da 

construção de uma narrativa da história de luta travada no passado, e ainda no 

presente, pela afirmação de uma identidade negra, marcada por disputas por acesso 

ao poder/saber, dessa forma, são trazidas à tona uma diversidade de formas sociais 

e políticas empreendidas por pessoas e grupos nos diferentes momentos históricos 

em que organizaram estratégias de acesso à educação básica e à pós-graduação, 

bem como das formas como efetuaram rupturas no processo de construção do 

conhecimento científico de base eurocêntrica, colaborando na formulação e 

introdução de conceitos, conteúdos e saberes científicos africanos e 

afrodescendentes9 no currículo oficial de ensino no Brasil. 

O presente estudo, ao visar compreender a sociogênese do conceito de etnia 

negra na educação brasileira, chama atenção para o fato de que cresce, em nosso 

país, o número de comunidades acadêmicas distribuídas pelos estados da 

federação que têm produzido textos científicos utilizando o conceito de etnia e etnia 

negra para se referir aos povos negros(as) da população brasileira. 

Nessa perspectiva, a pesquisa acerca desse fenômeno colabora na 

construção de uma nova história da educação no Brasil que contemple os povos 

não-brancos de nossa figuração social e para uma nova abordagem acerca da 

educação e da educação do negro brasileiro, antes “de fora” das narrativas do 

                                                 
9 Estamos compreendendo por saberes africanos e afrodescendentes todos aqueles saberes 

científicos elencados na Lei Federal 10.639/03, nas Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino 
da História e da Cultura Afro-brasileira e Africana e também no parecer do MEC-2004, construídos 
através das disputas e diálogos acerca das demandas históricas do Movimento Negro (todos esses 
documentos são apresentados e analisados no capítulo III). 
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campo histórico muito centradas nos povos europeus e vendo os povos não-

europeus como incapazes de construções sociais no terreno científico/intelectual. 

Nesse estudo, estamos considerando a emergência do conceito de etnia 

negra na vida social e nas discussões acadêmicas e vendo-o como um tema que 

possibilita a abordagem de uma multiplicidade de fatores da vida individual, social e 

cultural da população negra brasileira de forma a contemplar a história de sua 

trajetória educacional e escolar e suas contribuições para as mudanças nos 

costumes e nas estruturas sociais no que diz respeito à luta anti-racista e à 

promoção da igualdade étnico-racial na educação e em todas as dimensões da 

condição humana10. 

Estamos nesse estudo, também, atentas ao fato de que estudar o conceito de 

etnia negra e sua sociogênese e estudar a história da educação do negro/a, em 

nosso caso, é estar optando pelo estudo de um fenômeno oriundo das demandas 

sociais na quais estamos pessoal e profissionalmente envolvidas, relação essa que 

busca superar as relações universalistas que funcionaram no positivismo11 que 

tornava verdades absolutas e inquestionáveis as descobertas da ciência, dos 

cientistas e das suas instituições. 

Ao fazermos essas considerações, buscamos justificar nossa escolha pela 

teoria elisiana e pela abordagem autobiográfica de pesquisa que se propõem a 

romper com essa forma de fazer ciência que transforma as descobertas realizadas 

em verdades universais sem considerar tempo histórico, realidade concreta, 

especificidade da verdade, contexto, proclamando como inferiores as verdades 

produzidas no campo das ciências sociais, bem como as culturas e visões de mundo 

dos povos não europeus, concepções essas que passamos a explicitar, na 

sequência.  

Norbert Elias desenvolveu uma “Teoria do Processo Civilizador”, onde deixa 

explícita uma definição do papel da sociologia, no caso, “tratar dos problemas da 

                                                 
10 As condições humanas às quais nos referimos: biológica, psicológica, sociológica, política, 

econômica e cultural. Todas essas formas de registros podem surgir numa narrativa autobiográfica. 
Nossa atenção principal, contudo, busca identificar os encontros que nessa história de uma vida 
foram formadores dos sujeitos do ponto de vista da sua pertença identitária e da construção das 
suas ideias. 

11 Teoria de Augusto Comte, o Positivismo busca interpretar e unificar a experiência pelo uso da 
razão. O Positivismo é uma teoria que tem como pai Augusto Comte e desenvolveu-se na esteira do 
grande progresso das ciências naturais, especialmente, as biológicas e fisiológicas, do século XIX. 
Seu inventor e seguidores aplicaram tanto os princípios como os métodos das ciências em tela à 
filosofia, de modo que esta viesse a elucidar os problemas do mundo e da existência humana, com 
a expectativa de alcançar os copiosos resultados das ciências ditas naturais nas ciências humanas.  
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sociedade”, considerando o fato de que esta é formada inteiramente por indivíduos, 

não estando, portanto, em oposição a eles. Define também o papel do sociólogo ou 

do cientista social: “compreender a natureza dos problemas sociológicos” (ELIAS, 

1980, p. 18); faz ainda uma crítica à relação egocêntrica com a qual se analisa a 

sociedade e os indivíduos, contrapondo-os, reificando conceitos, desumanizando. 

No entanto, para este autor, as estruturas sociais e as pessoas constituem uma teia 

de interdependência ou figurações de muitos tipos como a escola e a família. 

Para Elias, compreender a sociologia exige a compreensão de nós próprios 

como seres humanos entre outros seres humanos. Esse tipo de compreensão da 

sociedade não seria corriqueiro porque os cientistas sociais atuam segundo uma 

herança da forma de compreender as relações naturais, transposta para a 

investigação das relações sociais entre os indivíduos, levando o autor a afirmar que, 

se os formuladores das ciências naturais tiveram que vencer o pensamento mágico-

mítico, hoje os cientistas sociais precisariam vencer o pensamento metafísico de 

modo a “alargar nossa compreensão dos processos humanos e sociais e das forças 

sociais exercidas pelas pessoas sobre outras pessoas e sobre elas próprias” (ELIAS, 

1980, p. 19). 

Desse modo, a teoria elisiana nos informa também sobre o importante papel 

desempenhado pelo pensamento e pela linguagem vistos como mecanismos sociais 

usados na busca da construção de conhecimentos científicos sólidos, uma vez que 

os modelos e conceitos ao nosso dispor partem da ciência física que é distinta do 

mundo humano e social. Elias considera que muitos conceitos que utilizamos foram 

produzidos pela sociedade europeia e estão enraizados nela, devendo “a sociologia 

produzir gradualmente outros conceitos que sejam mais adequados às 

particularidades das representações sociais do homem” (ELIAS, 1980, p. 23). 

Nesse sentido, a teoria elisiana em muito favorece nossa busca em 

compreender a sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira por 

afirmar ser importante haver uma “precaução contra a pressão social das estruturas 

verbais e conceituais”, havendo necessidade de uma transformação social 

abarcando várias gerações para que os “velhos e mais comuns modos de falar e de 

pensar sejam substituídos por modos novos” e, nesse sentido, “comunidades 

científicas mais do que outros tipos de sociedade, têm maior oportunidade de 

inovação no campo linguístico e social” (ELIAS, 1980, p. 25). 
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Faz-se necessário considerar, segundo Elias, que essa oportunidade de 

inovação “não é ilimitada” porque discursos e pensamentos científicos também são 

controlados pelos outros. E se não fosse assim poderíamos “perder o controle sobre 

nós mesmos e fantasiar”. Embora não tendo estudado especificamente o negro, o 

teórico lecionou em Gana, e em seu livro “Os estabelecidos e os outsiders”, escrito 

com Scotson (2000a), trabalha a categoria da herança sociológica, considerando a 

transmissão do preconceito e das atitudes discriminatórias de uma geração para 

outra e o aprofundamento dos seus efeitos” (ELIAS, 2000, p. 142-3). 

A obra do Elias, dessa forma, nos ajuda a fazer um esboço de orientação e 

inovação radical de definir sociologicamente as relações sociais, relações estas de 

hierarquia entre negros e brancos, com os negros em desvantagem na balança de 

poder12, e estudá-las de modo científico. Segundo o autor, para isto não só se 

necessita da imaginação e do poder criativo de um indivíduo, mas dos esforços 

convergentes de muita gente porque pressupõe a busca por conhecer os seres 

humanos, objeto de investigação menos conhecido, segundo Elias, e, nesse esforço, 

faz-se necessária a “distinção do que é produto arbitrário de fantasias e o que é um 

modelo da realidade, teoricamente orientado e possível de ser verificado em uma 

investigação empírica” (ELIAS, 1980, p. 27). 

Acreditamos, portanto, que o papel do orientador de teses e dissertações, a 

escolha de uma sólida teoria e de uma metodologia executável, bem como o 

estabelecimento de critérios rígidos na composição da banca examinadora de teses 

e dissertações, sejam fundamentais na realização do controle social, educacional e 

científico do pensamento e da linguagem que estariam sendo veiculados na 

academia de modo a livrá-la da possibilidade de atender aos ideais políticos, 

nacionalistas, etnocentristas, mas que se possam produzir conhecimentos que se 
                                                 
12 Os negros encontram-se em desvantagem em relação aos brancos em todos os setores 

importantes que permitem igualdade e qualidade de vida de acordo com o IBGE (2008). Aqui 
colocamos apenas um exemplo relativo à desigualdade no ensino superior: As pesquisas realizadas 
com estudantes entre 18 e 25 anos de idade para averiguar a porcentagem de universitários entre 
cada uma das raças mostram que a população branca se encontra favorecida apresentando 
números mais elevados que os de negros e pardos. Inclusive, a porcentagem de negros e pardos 
que frequentavam uma universidade em 2007 era ainda menor do que a porcentagem de brancos 
em 1997. Analisando os dados por idade, se observa que, por exemplo, a porcentagem da 
população branca com 21 anos de idade que era aluno de uma instituição de ensino superior em 
2007 era de 24,2% contra 8,4% de pessoas pretas e pardas. Uma diferença de 15,8 pontos 
percentuais. Em 1997 essa diferença era de 9,6 pontos percentuais. Estes dados mostram que, 
mesmo depois de uma década na qual houve movimentos em direção a minimizar os obstáculos 
para a ascensão dos grupos raciais menos favorecidos, as populações de negros e pardos 
continuam em uma situação de maior dificuldade. Fonte: Síntese de Indicadores Sociais 2008 do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2008). 
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constituam numa “onda forte de novas idéias podendo vir a influenciar o decurso do 

desenvolvimento social global” (ELIAS, 1980, p. 31). 

Na extensa obra de Elias, identificamos contribuições para a história da 

educação e da escolarização, ao longo dos séculos, uma vez que esse autor nos 

ajuda a compreender os motivos pelo qual o Estado no século XIX e nas estruturas 

sociais ocidentais monopolizou o ensino das crianças e adolescentes, usando a 

escola e o processo educativo infanto-juvenil como estratégia basal para aperfeiçoar 

o processo civilizador dos povos, o que colabora na elucidação de que os processos 

de escolarização da sociedade constituem-se numa estratégia de poder, tornando-

se importante pensarmos os sujeitos, os objetos e os conceitos da história da 

educação brasileira e da história da educação do negro no Brasil e as tecnologias de 

controle presentes nas instituições educativas. 

O Brasil, após a abolição da escravatura, no século XIX, viu o grupo negro da 

população, com o status de homens e mulheres livres, conviver com experiências 

cotidianas de preconceito, de discriminação e práticas de racismo pessoal e 

institucional13 evidentes até nesse início de século XXI quando dados 

governamentais e não governamentais apontam para a exclusão de parcela 

considerável de afrodescendentes dos bancos escolares universitários14, das 

posições de prestígio social, do pleno emprego, amargando inúmeras desvantagens 

em comparação ao grupo branco mesmo pobre. Acordos internacionais e demandas 

internas estão a exigir do Estado, e o Estado dos seus cidadãos e cidadãs, 

comportamentos mais aceitáveis, socialmente, em direção ao cumprimento dos 

                                                 
13 O preconceito constitui-se em ideias não fundamentadas cientificamente acerca de pessoas, 

fenômenos ou coisas. O racismo provocou, no mundo, o mais grave e violento tipo de preconceito 
existente que é a ideia de que existe uma hierarquia natural entre os seres humanos, sendo o 
branco racialmente superior aos outros povos de fenótipo diferente do seu. O racismo foi produzido 
como força monopolizadora de poder e de dominação sobre esses povos considerados inferiores, 
criando o mecanismo da discriminação que consiste em manter em condições de subalternidade e 
de “de fora” do poder os não brancos que se perpetuam sem usufruir e sem controlar os recursos 
básicos da sociedade na qual estão inseridos, em função da sua cor de pele, o que se tem 
denominado como racismo institucional, tratamento diferenciado, de pior qualidade, destinado às 
pessoas pelas instituições, em função do seu fenótipo (PCRI Programa de Combate ao Racismo 
Institucional, 2004). 

14 Em 1997, a porcentagem de negros e pardos com mais de 25 anos e nível superior completo no 
País era de apenas 2,2%, enquanto a de brancos era de 9,6%. Mesmo com a lei de cotas vigorando 
no Brasil desde 2001, determinando às universidades federais que reservem 50% das vagas aos 
negros e pardos, a diferença entre os representantes desses grupos raciais e os brancos que 
concluíram o ensino superior continua em níveis bastante elevados. Em 2007 - quando muitos que 
ingressaram pela política de cotas já estavam formados - o número de brancos era de 13,4%, 
enquanto o de negros e pardos alcançava apenas 4%, um número três vezes menor (IBGE, 2008). 
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mecanismos legais15 de elevação desses povos à condição de “de dentro”, à 

garantia de seus direitos humanos fundamentais como convém a uma sociedade 

democrática. 

E, nesse sentido, para que uma sociedade democrática se efetive, faz-se 

necessária a participação de todos e todas, perspectiva que foi negligenciada pelo 

estado brasileiro, uma vez que seu processo de monopolização das forças físicas do 

poder e do saber teve como principal prerrogativa a forma branqueada16 de cultura e 

os códigos de civilidade e valores das elites econômicas, dificultando, ao longo dos 

séculos, uma alteração importante das figurações sociais. 

No que diz respeito ao Estado, Elias (1994b, p. 250) afirma: “o Estado é uma 

figuração constituída de numerosas unidades sociais relativamente pequenas, em 

livre competição umas com as outras”. A livre competição entre os grupos demandou 

que o estado brasileiro buscasse ultrapassar as relações racistas e respeitasse o 

direito à diferença, à diversidade e em condições concretas de justiça social e de 

equidade para quem vive, convive e se educa nessa sociedade, formando 

figurações que, segundo Elias (1994a, p. 121), constituem-se em “grupos 

interdependentes de pessoas organizados em estados, uma rede de indivíduos”. 

Dessa forma, pode-se perceber em resposta às demandas sociais por escola 

pública, laica, gratuita e respeitadora dos saberes africanos e afrodescendentes, 

mudanças nas formas de legislar sobre a educação, mudanças na democratização 

da escola com maior oferta de vagas e novas formas de organização do tempo 

escolar para garantia da qualidade da educação ofertada, de forma diferenciada do 

final do século XIX e início do século XX, quando apenas um pequeno número de 

integrantes das camadas populares tinha acesso à escola o que desembocava 

numa parcela ínfima de brasileiros escolarizados e um enorme contingente de 

analfabetos17. 

                                                 
15 A Constituição de 1988 garante a igualdade de todos e em seu artigo 5º, inciso XLII, determina: “a 

prática do racismo constitui crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei”. Em 1989, uma nova lei substitui a lei Afonso Arinos, regulamentando esse dispositivo 
de nossa Carta Magna, é a Lei Federal 7.716 (Disponível em BRASIL. Constituição Federal. 
www.senado.gov.br. Acesso: 30 de janeiro de 2009). 

16 Por forma branqueada de cultura, compreendemos a submissão dos afrodescendentes, via 
educação formal e informal, a uma forma de vida baseada nos valores éticos, estéticos, religiosos, 
etc., vinculados, exclusivamente, ao processo civilizador ocidental, que privilegia o homem branco e 
o eurocentrismo, dificultando uma construção identitária étnica negra. 

17 Mesmo que não houvesse o universal acesso à educação escolarizada oficial pública dos pobres e 
dos pretos, no período, inúmeras experiências de educação não-formal foram realizadas por 
pessoas, grupos, associações, ainda pouco estudadas, mas efetivadas e bem sucedidas. Como 
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Mudanças nessa realidade eram necessárias e mudanças têm sido feitas 

pelos governos brasileiros que sofrem pressões externas e internas de órgãos como 

PNUD - Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, DFID – Órgão de 

Desenvolvimento do Governo Britânico, UNICEF – Fundo das Nações Unidas para a 

Infância, UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 

a Cultura e de setores da sociedade civil e, em especial, do MNU – Movimento 

Negro Unificado, mudanças que indicam desenvolvimento, falas que pressionam o 

estado-nação para um processo civilizador que, segundo Elias (1980, p. 171), possui 

uma tríade de controles básicos que possibilitam inferir sua existência: 

 
1. Pelo maior ou menor alcance das possibilidades de controlar séries de 

acontecimentos não-humanos, ou seja, o controle daquilo a que 
normalmente se chama os acontecimentos naturais. 

2. Pelo maior ou menor alcance das possibilidades de controlar relações 
interpessoais, ou seja, aquilo que usualmente se designa por relações 
sociais. 

3. Pela maior ou menor facilidade com que cada um dos seus membros se 
controla a si próprios enquanto indivíduo - pois que, por muito 
dependente que seja dos outros, aprendeu desde a infância a controlar-
se a um maior ou menor grau. 

 
 

De acordo com o autor, portanto, esses três tipos de controle seriam 

interdependentes, sujeitos a retrocessos, sendo que o primeiro corresponde ao 

desenvolvimento técnico, o segundo corresponde ao desenvolvimento da 

organização social e o terceiro corresponde ao processo civilizador, sendo 

importante verificar que, segundo (Elias, 1980, p.172): “é altamente característico 

das sociedades modernas o fato das suas oportunidades de controle sobre as 

relações naturais não humanas serem maiores e crescerem mais rapidamente do 

que as suas oportunidades de controle sobre relações sociais interpessoais”. 

Nesse sentido, uma leitura apressada da obra de Elias poderia nos levar a 

questionar o que tem a ver um sociólogo, a sociologia e o processo civilizador com a 

educação? Por outro lado, quem entende educação de forma ampla, percebendo-a 

como uma apropriação cultural que é ofertada pela família, pela escola, pelos 

movimentos sociais, pelas religiões e igrejas adotadas e, formalmente, como política 

pública dos governos dos estados-nacionais, pode perceber que o controle da 

natureza, o controle das relações sociais e o controle de si mesmo, ou seja, o 

                                                                                                                                                         
exemplo, pode ser lido o trabalho de Itacir Marques da Luz: Compassos Letrados: Profissionais 
Negros entre Instrução e Ofício no Recife (1840 – 1860), (2008). 
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autocontrole são frutos de uma formação inicial e continuada que perpassa toda a 

história de uma vida, quer dizer, esses controles são adquiridos, pela via da 

educação, constituindo-se numa segunda natureza. 

Na nossa pesquisa, buscamos dar ênfase ao estudo do processo civilizador, 

considerando as suas duas categorias basilares: sociogênese e psicogênese e as 

suas relações com a educação e o poder na veiculação do conceito de etnia negra 

pela academia brasileira e, nesse sentido, torna-se importante ajustar os sentidos 

das categorias estudadas.  

Desse modo, sociogênese e psicogênese devem ser entendidas como 

aspectos interdependentes do processo civilizador, de modo que a psicogênese 

articula-se com as mudanças do comportamento humano e das estruturas de 

personalidade dos indivíduos, enquanto que a sociogênese refere-se à percepção 

das mudanças ocorridas nas estruturas sociais de um estado-nação. 

A categoria do poder, com o qual estamos também trabalhando, na teoria do 

processo civilizador e que, de acordo com Elias (1980, p. 126), denota uma relação 

entre duas ou mais pessoas, ou talvez mesmo entre pessoas e objetos naturais, o 

poder é um atributo de relações, o termo é melhor utilizado conjuntamente com uma 

advertência das alterações de poder mais ou menos flutuantes.  

 0 tratamento das categorias explicitadas poderá colaborar na elucidação das 

regularidades e das distinções existentes no processo formativo de nível superior 

empreendidos por diferentes indivíduos e instituições em torno da sociogênese do 

conceito de etnia negra, tomando-a como um caso empírico possível de ser 

estudado numa academia e entre as teorias, teóricos e conceitos eurocêntricos e 

onde os negros e negras ainda constituem-se nos outsiders (de fora) do mundo 

acadêmico, em sua maioria, ou ainda, verificar se houve desequilíbrio na balança de 

poder em função da introdução das novas práticas pedagógicas de pensadores/as 

negros/as, provenientes do movimento social negro18. 

Dessa forma, estamos analisando as mudanças ocorridas nas estruturas 

sociais educativas e no comportamento dos indivíduos, educadores e educandos no 

trato com o conceito de etnia negra, fazendo uso do modelo autobiográfico de 

pesquisa, considerando-o como forma de desvelamento dos seres humanos, bem 
                                                 
18 Por movimento social negro, entendemos toda e qualquer ação individual ou grupal dos africanos 

escravizados no Brasil e dos afrodescendentes, no sentido da denúncia da existência do racismo 
em nossa sociedade, contra o mito da democracia racial, contra o racismo anti-negro, pela luta anti-
racista em geral e pela promoção da igualdade étnico-racial. 
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como da sociedade/realidade. Essa preocupação, constante na obra de Elias, com 

os seres humanos em interdependência e em relação com eles mesmos, com os 

outros e com a sociedade possibilita que possamos tomar por base pressupostos 

teóricos originários de várias áreas do conhecimento. 

Os seres humanos são, em especial, estudados na Psicologia, na 

Antropologia, na Sociologia, na História, e na Educação, onde têm um lugar de 

centralidade na esfera acadêmica, considerando as intricadas relações que 

estabelecem uns com os outros, produzindo realidades e mudanças no tecido social, 

abrindo novas perspectivas historiográficas cujo enfoque é a diversidade das 

memórias e das histórias, abrindo espaço para a realização de estudos enfocando 

dimensões humanas pouco ou ainda não estudadas. Desse modo, o ato de 

autobiografar-se, compreendido como metodologia de pesquisa colabora na 

compreensão da interdependência como um conjunto de relações que o indivíduo 

tece consigo, com os outros e com a sociedade. 

 

1.1 O modelo de pesquisa autobiográfica 
 

O modelo autobiográfico de pesquisa é muito utilizado na França, na Suíça, 

na Itália e em Portugal, mas também se constitui em prática de pesquisa em 

academias brasileiras19, levando-nos à escolha desse modelo teórico-metodológico 

de pesquisa considerando o trabalho de Elias (1980 - 2001), bem como o trabalho 

realizado por Josso (1987, 2004, 2008, 2010).  

Essas escolhas teórico-metodológicas devem-se ao fato de que a educação 

brasileira tem, historicamente, passado por mudanças curriculares baseadas em leis 

bastante significativas visando incluir saberes científicos e práticas pedagógicas que 

dêem conta da diversidade existente no seio da nação, tendo incluído através de 

leis, pareceres e diretrizes, o conceito de étnico-racial e etnia negra nos objetivos, 

conteúdos e procedimentos de ensino nas esferas públicas e particulares de todas 

as regiões do país e nas áreas rurais e urbanas, quando da promulgação da Lei 

                                                 
19 No Brasil, tem-se nas pessoas de Elizeu Clementino de Souza e Maria da Conceição Passeggi dois 

importantes precursores da Abordagem Autobiográfica de Pesquisa. Esses pesquisadores 
promoveram, junto com outros, o I, II, III e IV CIPA – Congresso Internacional de Pesquisa 
(Auto)biográfica, ocorridos respectivamente em Porto Alegre (2004), Salvador (2006), Natal (2008) e 
São Paulo (2010). Em 2008, foi fundada a BIOGRAPH - Associação Brasileira de Pesquisa 
(Auto)Biográfica. Tive oportunidade de participar, apresentando trabalhos, do CIPA III e IV, sendo 
também sócia fundadora da BIOGRAPH. 
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Federal nº 10.639/03 e das Diretrizes Curriculares para o Ensino da História e da 

Cultura Afro-brasileira e Africana. 

Consideramos, também, que a narração de histórias de vida se constitui em 

prática social humana e, portanto, uma ação antropológica que integra os processos 

civilizadores em todos os continentes, seja através da oralidade, seja através do 

desenho, da escrita ou do uso das novas tecnologias da informação e da 

comunicação. Ao fazer opção pela recolha e análise de narrativas autobiográficas, 

de mestres e doutores negros/as, estamos colocando-os no centro da história. 

Esse estudo, com a abordagem autobiográfica de pesquisa, considera 

relevante narrar o processo histórico de mudanças nas áreas públicas das 

instituições educativas, identificando a adequação dos materiais didáticos, das 

metodologias, dos conteúdos e dos currículos ao viabilizar a inclusão do conceito de 

etnia, etnia negra nos programas e nas propostas educativas. 

Leis, propostas pedagógicas e curriculares são códigos prescritivos e de 

civilidade cujo objetivo é inaugurar práticas úteis e em conformidade com um 

modelo. Nesse sentido, analisá-las, narrar como se deu sua construção nos permite 

compreender o contexto histórico que as produziu, bem como o modelo de escola, 

educador, estudante e cidadão que se quer modelar, disciplinar. 

A escolha da abordagem autobiográfica de pesquisa, portanto, colabora na 

identificação, na leitura e na construção de narrativas institucionais e dos indivíduos, 

nos permitindo analisar a sociogênese do conceito de etnia negra na educação 

brasileira. Nessa perspectiva metodológica, faremos uma interpretação dessas 

narrativas de modo a possibilitar respostas para as perguntas: Como se deu a 

formação desses sujeitos de modo a integrar cursos de pós-graduação, discutindo 

as relações étnico-raciais? Como se deu seu processo de formação identitária? 

Como conseguiram, numa sociedade que pratica o racismo institucional, enfrentá-lo, 

sendo bem sucedidos na produção de saberes científicos anti-racistas? Quais as 

mudanças específicas que observam na sociedade brasileira, que deram origem ao 

nascimento do conceito de etnia negra em educação? 

Compreendemos, portanto, a importância da abordagem autobiográfica de 

pesquisa, uma vez que Norbert Elias usou a sua autobiografia e dos alemães na 

explicitação da teoria dos processos civilizadores, e Josso, por seu turno, no livro 

Caminhar para si, escreve sua autobiografia, dando ênfase, nessa narrativa, aos 

aspectos da sua formação e à contação da sua própria história de vida. A autora em 
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tela compreende a educação como uma problemática de um coletivo, com metas 

culturais e a formação como uma problemática de um indivíduo com uma 

intencionalidade. Nesse sentido defende que “um projeto de formação universitário 

deve fazer indagações a esta Universidade sobre sua contribuição para a resolução 

de problemas de nossas sociedades industrialmente desenvolvidas” (JOSSO, 2010, 

p. 35). 

Nesse e em outros trabalhos de Josso, percebemos uma insistência em 

trabalhar com narrativas de vida (biografias e autobiografias), por acreditar que ao 

construir sua trajetória de vida na perspectiva da formação, a própria narração se 

torna um valor de conhecimento, no sentido de que o que se narra do passado 

explicaria a intencionalidade do presente e, do mesmo modo, a intencionalidade do 

presente explica o passado e o que não aconteceu. 

A autora considera o trabalho (auto)biográfico como uma “guinada 

epistemológica” porque se passou em pesquisa, de “análises fundamentadas nos 

grandes números para análises baseadas na singularidade de uma vida ou da vida 

de um grupo”. Essa metodologia de pesquisa inaugura uma prática característica de 

trabalho tanto com um novo tipo de material, bem como, uma nova forma do 

pesquisador se relacionar com o informante, pela implicação, o lugar da 

subjetividade20 que podem trazer “problemas de memória, dublados com o problema 

da imagem de si, cuja seleção é feita com interesses que escapam ao pesquisador” 

(JOSSO, 2010, p. 131). 

Para contornar esses problemas, a autora aconselha a respeitar o ritmo 

próprio de cada um, trabalhar com relatos orais numa fase, mas com relatos escritos 

em outra e socializar as narrativas escritas, uma vez que, para Josso (2010, p. 142), 

“a escrita implica um nível de estruturação e de autointerpretação de sua história, 

superior ao exigido para o oral”. 

Dessa forma, aconselha também a passagem à análise e à interpretação das 

narrativas enquanto elaboração de uma metalinguagem que faz apelo aos saberes à 

disposição dos participantes da pesquisa, sejam estes saberes disciplinares ou 

experienciais. Sugere, ainda, elaborar um levantamento conceitual e uma grade 

analítica que sirva de quadro para as interpretações que vão colaborar no pensar e 

                                                 
20 Para a autora, a subjetividade constitui-se numa conquista que exige precisamente um 

despojamento dessas camadas de verniz social e cultural que nos fazem crer que pensamos por 
nós mesmos (JOSSO, 2008, p. 37). 
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no compreender as experiências formadoras vivenciadas por indivíduos adultos. 

Agindo dessa forma, pesquisadora-colaboradores conseguirão esclarecer as 

experiências formadoras passadas que fizeram deles o que são e o que poderão vir 

a ser no presente. 

Para Josso (2008), portanto, os relatos de vida21, centrados na formação, 

fazem parte de um território, o das experiências formadoras e fundadoras. Nesse 

sentido, afirma: “E como a todo território estão, geralmente, associadas questões de 

pertencimento e, por consequência, questões de identidade” (p. 24). Nesse sentido, 

o trabalho com as autobiografias surge para nós como chave para compreender os 

tempos, os lugares, os pertencimentos, os saberes científicos e experienciais, os 

sentimentos, as intencionalidades das pessoas e instituições implicadas nas 

mudanças ocorridas em sociedade, de modo a fazer nascer, em educação, o 

conceito de etnia negra, seus usos e funções. 

Josso (2008) considera que “a identidade deve ser concebida como processo 

permanente de identificação/diferenciação e de definição de si, através de nossas 

identidades evolutivas como emergências socioculturais visíveis da existencialidade 

(p. 26). Compreendemos então que a identidade pode sofrer instabilidades e 

desconstruções, mediante as mudanças que ocorrem nos valores e nas referências 

socioculturais em que os indivíduos encontram-se inseridos, fazendo Josso (2008) 

afirmar que as situações educativas são, igualmente, um lugar e um tempo nos 

quais o sentido das situações e dos acontecimentos pessoais, sociais e profissionais 

pode ser abordado, facilitando uma visão de conjunto (p. 27) e dando a medida das 

mutações sociais. 

A leitura dos trabalhos de Josso (1997, 2004, 2008, 2010), portanto, nos 

permite compreender a formação como sendo importante na investigação ligada à 

área da educação e nos permite, também, vislumbrar a formação como algo que se 

efetiva em diferentes lugares, não apenas nos espaços de caráter educacional e 

autorizados a emitir diplomas. Nesse sentido, Josso (1987, p. 44) define formação 

como “quando integramos na nossa consciência, e nas nossas atividades, 

aprendizagens, descobertas e significados efetuados de maneira fortuita ou 

                                                 
21 As expressões escritas de si, narrativas de vida, relatos de vida e histórias de vida, em todo estudo 

estão sendo usadas como sinônimas e compreendidas como um estilo de texto que pode ser oral e 
ou escrito para levantar as experiências formadoras constitutivas dos sujeitos pesquisados. 
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organizada, em qualquer espaço social, na intimidade conosco próprios ou com a 

natureza”. 

Assim sendo, uma narrativa de vida (autobiografia), na perspectiva da 

formação, deve buscar articular os componentes dos sujeitos de forma global em 

torno dos momentos-charneira22 que, segundo Josso (1987, p. 42), são ”designados 

como tal porque o sujeito escolheu-sentiu-se obrigado-a-uma reorientação na sua 

maneira de se comportar e/ou na sua maneira de pensar o seu meio ambiente e/ou 

de pensar em si através de novas atividades”. 

Esperamos, à luz dos teóricos estudados, dos documentos analisados e das 

vozes dos sujeitos entrevistado/as, elaborar e reelaborar as informações de modo a 

trazer à tona saberes científicos acerca da história da educação dos(as) negros(as), 

colaborando na compreensão do nascimento dos conceitos em sociedade como 

demonstrativos de mudanças tanto nas estruturas sociais como nos 

comportamentos dos indivíduos, revelando as formas criativas e elucidativas das 

situações de aprendizado, das lutas por poder, especificamente, o poder de Ser, de 

se Dizer, de Escrever, de Produzir o saber científico. 

Investigar o setorial educação como lócus privilegiado para a realização das 

mudanças que o país deseja alcançar na promoção da igualdade étnico-racial 

requer, em nosso trabalho, o uso de fontes autobiográficas. Nesse sentido, nos 

serviram de fontes: documentos, fotografias, as dissertações e teses disponibilizadas 

pelo portal da CAPES – Coordenadoria de Pessoal do Ensino Superior - e as 

autobiografias dos indivíduos que surgiram em destaque, no momento em que 

colocamos as palavras etnia negra no banco de teses e dissertações da CAPES23, 

no link educação. 

A coleta, a análise e a interpretação dos dados foram feitas de modo a 

observar de forma detalhada contextos, indivíduos, documentos ou acontecimentos, 

considerando na aplicação do processo civilizador de Norbert Elias as categorias 

basilares de sua teoria, a sociogênese e a psicogênese como movimentos 

interdependentes num mesmo processo civilizador. 
                                                 
22 Devemos compreender a partir da teoria de Josso (2004) que os momentos-charneira são aqueles 

que constituem-se numa passagem entre duas etapas da vida, agindo de forma a separar as duas 
etapas de uma vida, ao mesmo tempo em que as articula. O substantivo charneira utilizado por 
Josso (2004) designa uma dobradiça, objeto que é usado para articular duas diferentes peças, numa 
janela, numa porteira, por exemplo. 

23 No capítulo IV de nossa tese são listados todos os estudantes de pós-graduação encontrados/as, 
bem como seus orientadores e examinadores que compuseram as bancas examinadoras de teses e 
dissertações, mostrados no Banco de Dados disponível no portal da CAPES. 
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O portal da CAPES como fonte de pesquisa além das outras já citadas 

revelou como regularidade (08 incidências, ao lado de outros professores com, no 

máximo, 03 incidências) o nome do professor doutor Henrique Antunes Cunha Júnior 

como destaque entre aqueles sujeitos participantes de bancas examinadoras de 

dissertações e teses em que o conceito de etnia negra surge. Dessa forma, fizemos 

uma entrevista biográfica com o referido professor, ocasião em que nos foi 

disponibilizado um conjunto de textos, livros, anais de congressos e resenhas de 

cursos em que define e assume preferência pelo uso do conceito de etnia negra, 

afrodescendentes e afrodescendências por entender que esses conceitos nascem 

com o pleno conhecimento do passado africano, em decorrência deste 

conhecimento e da necessidade de relacionar o passado africano com a história do 

Brasil (1996-2010). 

Esse fato é bastante significativo, pois, anteriormente a esse nascimento do 

conceito de etnia negra, afrodescendências e afrodescendentes, segundo Cunha 

(2005, p. 49), “os grupos de intelectuais brasileiros eram totalmente desinformados, 

para não dizer ignorantes, sobre a história africana”. Nesse sentido, fizemos a 

elaboração e a análise da autobiografia de Henrique Antunes Cunha Júnior, e mais a 

recolha das autobiografias de 08 mestres/as, de duas Universidades Federais de 

Pernambuco e de uma Universidade Federal da Paraíba que tiveram o referido 

professor como orientador e/ou como participante de suas bancas de dissertações. 

Com esses dados, trabalhamos de modo a perceber as ações dessas 

pessoas e interações, como compreendem e usam os conceitos de raça e etnia 

negra e de que forma percebem mudanças comportamentais e sociais, ao longo do 

processo civilizador brasileiro, capazes de conferir maior poder ao grupo negro da 

população brasileira e para si mesmos, causando um desequilíbrio de poder em 

relação ao grupo branco no que diz respeito à produção e circulação na sociedade 

dos saberes científicos africanos e afrodescendentes.  

 

1.2 Os objetivos da pesquisa 
 

Buscamos em nossa pesquisa compreender a sociogênese do conceito de 

etnia negra na educação brasileira, na perspectiva da autobiografia dos sujeitos 

negros(as) participantes da pesquisa. Partimos da hipótese de que o aparecimento 

desse conceito em sociedade, leis educativas e textos científicos faz parte de uma 



 42

estratégia não violenta de busca pelo poder para os negros(as) da população 

brasileira, não obstante que a inserção dos negros(as) e seus descendentes, em 

sociedade, tenha sido marcada por formas violentas de relações sociais como o 

escravismo criminoso e o racismo. 

Definimos como objetivo geral da pesquisa:  

 

• Analisar as autobiografias dos sujeitos da pesquisa, buscando situar suas 

compreensões acerca do conceito de etnia negra e as mudanças 

ocorridas nos costumes e nas estruturas sociais educativas que 

possibilitaram à população negra brasileira uma maior inserção 

acadêmica, a produção e a divulgação dos saberes científicos africanos e 

afrodescendentes.  

 

Objetivos específicos:  

 

• Compreender a sociogênese do conceito de etnia negra na educação 

brasileira na perspectiva da autobiografia de mestres e doutores 

negros(as) participantes da pesquisa. 

 

• Identificar as possíveis contribuições do Movimento Negro para o 

nascimento e o desenvolvimento dos conceitos de raça e de etnia 

negra na educação brasileira. 

 

• Analisar as mudanças ocorridas na legislação educativa que 

culminaram com o nascimento do conceito de etnia negra na educação 

brasileira.  

 

1.3 O desenvolvimento da pesquisa 

 

Na realização dessa pesquisa foram feitas 09 entrevistas biográficas que para 

Bragança e Maurício (2008, p. 262) podem ser abertas, semi-estruturadas ou 

estruturadas, nas quais o investigador estabelece uma relação com o entrevistado, 

relativamente à sua trajetória de vida ou com enfoque em determinada temática 

específica. Diante dessas considerações, pautamos a entrevista biográfica nas 
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questões semi-estruturadas, buscando levantar aspectos da trajetória de formação 

dos indivíduos que pudessem colaborar com o levantamento da sociogênese do 

conceito de etnia negra na educação brasileira. 

Para Bragança e Maurício (2008, p. 261), a abordagem autobiográfica de 

pesquisa tem sido usada por uma diversidade de aportes teórico-metodológicos no 

campo das ciências sociais e humanas como a História, a Psicologia, a Sociologia e, 

no campo educativo24, segundo as autoras, constitui-se em perspectiva 

metodológica que se apropria das histórias de vida especialmente ligadas à 

formação de adultos, buscando analisar esses relatos de experiências que ao longo 

da vida se constituíram como formadoras. 

Nesse sentido, focamos o desenvolvimento da entrevista biográfica na 

temática da sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira, 

abordando essas histórias de vida de acordo com os objetivos propostos para esse 

estudo. 

As entrevistas foram realizadas, não ultrapassando o tempo máximo de duas 

horas, foram respeitados os horários e locais indicados pelos entrevistados(as), 

tendo dois deles decidido serem entrevistados em casa, um homem e uma mulher, 

outras duas mulheres quiseram ser entrevistadas no trabalho, um homem em sua 

igreja evangélica, outro homem na UFPE e outro, na casa de um desses integrantes 

da figuração, por não haver, no momento, outra opção diante da falta de tempo e 

viagem iminente do entrevistado, de modo que a figuração se constituiu, conforme 

apresentamos num quadro na seção a seguir. 

 

1.4 Os sujeitos da pesquisa 
 

Os sujeitos da pesquisa foram selecionados, considerando os critérios: 

1. Ser mestre 

2. Ter tido o professor doutor Henrique Antunes Cunha Júnior como 

orientador ou examinador na banca de sua dissertação de mestrado. 

                                                 
24 Para Bourdieu (2002), a noção de campo refere-se a um conjunto de espaços de jogos 

relativamente autônomos que não podem ser remetidos a uma lógica social única. Assim como há o 
campo educativo, tem-se também, o econômico, o político, o cultural, o jurídico, etc, uns em relação 
com os outros. 
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3. Morar em Recife, considerando a dificuldade de deslocamento para outras 

cidades, bem como a possibilidade de inúmeros outros encontros fortuitos 

ou agendados.  

O professor doutor Henrique Antunes Cunha Júnior está sendo tomado como 

referência para o estudo e a compreensão do conceito de etnia negra e seus 

correlatos, considerando os inúmeros textos disponibilizados em que usa, define e 

divulga esses conceitos na sociedade e na educação brasileira. E, também, como já 

dissemos, foi entrevistado por figurar como regularidade no portal da CAPES como o 

professor mais presente quando, em educação, se discute em dissertações e teses, 

utilizando nestas o conceito de etnia negra. 

Quadro 1 - Os colaboradores da pesquisa: Características físicas e sociais dos 

indivíduos entrevistados25. 

 

Nomes Idade Etnia Estado 
civil 

Origem Filhos Graduação Vínculo 
acadêmico 

Religião 

Ceiça Axé - negra Solteira Recife - 
pobreza 

1F Pedagogia UFPB Candom-
blé 

Delma 
Josefa 

- negra Solteira Recife - 
pobreza 

1 M Ciências 
Sociais 

UNICAP Não 
declarou 

Durval 
Paulo 

30 pardo
26 

Solteiro Recife - 
pobreza 

 - História UFPE Evangéli-
ca 

Elizama 
Messias 

29 negra Solteira Recife - 
pobreza 

1 F Pedagogia UFPE Não 
declarou 

Flávio 
Valdez 

50 pardo Casado Recife - 
pobreza 

3 = 
2M e 
1F 

Economia UNICAP Católica 

Henrique 
Cunha 

58 negro Solteiro São Paulo 
– classe 
média 

- Engenharia 
Elétrica 

UFSCAR 
USP 

Não 
declarou 

Itacir Luz 35 negro Solteiro Recife - 
pobreza 

- Pedagogia UFPE Não 
declarou 

Tereza 
Cristina 

- negra Solteira Recife – 
classe 
média 

2 M Serviço 
Social 

UFPE Não 
declarou 

Valdenice 
Raimundo 

40 negra Solteira Nazaré da 
Mata - 
pobreza 

- Serviço 
Social 

UFPE Evangéli
ca 

   

                                                 
25 Todas as pessoas entrevistadas autorizaram a divulgação de seus nomes e imagens, nas 

entrevistas gravadas, bem como nos emails que trocamos (ver exemplo nos anexos). 
26 O quesito raça/cor do IBGE considera cinco possibilidades de auto-definição: preto, pardo, branco, 

amarelo, indígena, e, para efeito da análise dos dados coletados nos censos que realiza de dez em 
dez anos, negociou junto ao Movimento Negro juntar pretos e pardos na categoria negra, uma vez 
que comungam condições de vida semelhantes do ponto de vista das desigualdades étnico-raciais. 
Na pesquisa, as etnias registradas foram pela auto-definição. 
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Entendemos que os mestres e as mestras por nós entrevistados27 que 

convidaram o professor Henrique Antunes Cunha Júnior para sua banca 

examinadora de dissertações se constituem numa figuração28, que consiste no 

“entrelaçamento de incontáveis interesses e interações individuais é algo que não foi 

planejado nem foi intenção de qualquer um desses indivíduos, mas emergiu a 

despeito de suas intenções e ações” (ELIAS, 1993b, p. 140). São, portanto, homens 

e mulheres que estão dentro de uma figuração mais ampla, a sociedade, onde se dá 

todo um conjunto de relações sociais, formando uma figuração menor ou um grupo 

de pessoas interdependentes, capaz da realização de trocas contínuas podendo 

fazer surgir figurações relativamente complexas, relativamente diferenciadas e 

altamente integradas. 

A figuração, portanto, expressa no quadro acima, mostrou-se bastante 

heterogênea na faixa-etária que vai dos vinte e nove aos cinquenta e oito anos e na 

formação universitária de graduação, mas homogênea na etnia porque ninguém se 

reconhece branco, na origem geográfica, com a maioria nascida em Recife e no que 

diz respeito ao pertencimento às camadas pobres da população e ao estado civil, 

com a maioria se colocando na condição de solteiro. 

Ao estudar essa configuração, concordamos com Praxedes e Teixeira (2009, 

p. 17), ao afirmarem que “os professores negros e negras são exceção no conjunto 

do corpo docente das universidades no Brasil”. Essas autoras defendem ainda que, 

“dependendo do posicionamento dessas instituições nas hierarquias acadêmicas, as 

cifras diminuem ou nenhum professor ou professora desse grupo étnico-racial será 

encontrado” (ibidem). 

Henrique Antunes Cunha Júnior produziu rupturas nesse fechado meio 

acadêmico de produção, circulação e aquisição dos bens culturais que a civilização, 

os indivíduos e a sociedade brasileira tanto valorizam. Segundo Praxedes e Teixeira 

(ibidem), “além da rara presença, os professores universitários negros e negras se 

distribuem desigualmente, sendo encontrados mais ou menos conforme os níveis de 

valorização social dos campos disciplinares”. Nesse sentido, as autoras tomam 

como exemplo a área da educação, afirmando que “é onde esses professores estão 

                                                 
27 Uma das mestras integrante dessa figuração, nesse período estudado, por estar no exterior, 

cursando Doutorado, não teve disponibilidade para participação na pesquisa. 
28 Grupo de pessoas interdependentes. Os seres humanos, de acordo com Elias, não são totalmente 

autônomos, uma vez que precisam e dependem umas das outras para viver em sociedade, dessa 
forma, vão estar sempre ligadas umas às outras de modo diverso (ELIAS, 1980, p. 193). 
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presentes devido aos baixos patamares de valorização dessa atividade educacional 

e de seus profissionais” (PRAXEDES; TEIXEIRA, 2009, p. 18). 

  

 1.5 Os documentos da pesquisa 
 
Nosso diálogo será feito com a Autobiografia, identificando os encontros que 

para os entrevistados foram vistos como formadores no que diz respeito à percepção 

dos seus pertencimentos, em especial, a uma identidade étnica negra, bem como 

buscando identificar os momentos-charneira, ocasiões em que os sujeitos 

pesquisados escolheram ou se sentiram obrigados a reorientar seus 

comportamentos e seus pensamentos acerca de si, do outro, da sociedade se 

envolvendo em novas práticas sociais, revelando os aspectos da formação, ao longo 

da vida, que os fizeram fazer escolhas acadêmicas na linha dos estudos sobre as 

relações étnico-raciais. 

Nossa pesquisa também buscou analisar documentos, uma vez que este 

conjunto de documentos, abaixo recolhidos, aqui elencados e posteriormente 

analisados, nos permitiu trazer para a pesquisa vozes de atores sociais, alguns 

inclusive que não existem mais, mas terão suas vozes novamente escutadas, 

colaborando para o aprofundamento de uma reflexão sobre a sociedade brasileira e 

as relações humanas, sociais e educativas nela desenvolvidas. Relações essas que 

se baseavam e ainda baseiam-se numa hierarquização onde os(as) negros(as) se 

encontram em desvantagem, uma vez que os(as) brancos(as) são os que possuem 

o controle e a monopolização dos recursos básicos na sociedade brasileira e 

promovem as desigualdades étnico-raciais. 

Esses documentos garimpados buscam elucidar a questão: Quais as 

contribuições efetivas do Movimento Negro para o nascimento e o desenvolvimento 

dos conceitos de raça e de etnia negra na educação brasileira? Para responder a 

essa questão, selecionamos os documentos elencados no quadro a seguir com o 

período em que foram produzidos e a descrição das possibilidades que trouxeram 

para o nosso estudo. 
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Quadro 2 - Documentos – fontes de pesquisa 

Documentos Período 
Histórico Descrição 

Dois Jornais militantes: 
1. O Progresso 
2. O Clarim da 

Alvorada 

1889-1935 

Possibilitaram uma maior compreensão sobre a 
dimensão da luta secular do movimento negro na 
denúncia do racismo no Brasil, bem como da luta por 
igualdade, justiça, equidade e do valor da educação 
como instrumento de mudança dessa realidade. 

Livro autobiográfico 
produzido 
pelo MNU - Movimento 
Negro Unificado 

1988 

Mostra a forma organizada de constituição do 
movimento negro unificado, com hino, carta de 
intenções e princípios, bem como, potencial de luta 
contra o racismo e a resistência à opressão.  

Livro – Anais do VIII 
Congresso de Negros do 
Norte Nordeste 

1988 

Tendo discutido como temática geral a educação, lança 
as bases de um currículo que contemple os saberes 
africanos e afro-brasileiros, bem como das entidades e 
pessoas que já praticavam a educação proposta. 

Fotografias 1880-2010 

Colaboram na elucidação do passado humano, dão 
pistas acerca do espaço geográfico, do tempo 
cronológico, dos comportamentos e costumes de uma 
época. 

Legislação 1948 - 2010 
A descrição da evolução das leis possibilitou a 
reconstituição das mudanças profundas pelas quais a 
educação brasileira tem passado. 

Portal da CAPES 1991 - 2009 

Possibilitou o conhecimento dos mestres, doutores, 
academias da área da educação que estão, de algum 
modo, envolvidos com a veiculação do conceito de 
etnia negra. 

 

 As autobiografias dos sujeitos entrevistados e os documentos aqui 

analisados buscaram produzir história, considerando o longo prazo em que se dá um 

processo de civilização dos povos, num estado-nação. No nosso caso, considera-se 

a sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira, compreendendo-a 

como interdependente de uma psicogênese, a primeira aborda as transformações 

nas estruturas sociais e a segunda, as transformações nos comportamentos dos 

indivíduos numa dada sociedade. 

Considerando Josso (2004), as principais características de uma abordagem 

teórico-metodológica (auto)biográfica29 são: “a criatividade no pensar e no fazer, a 

capacidade de comunicação nos diferentes registros e suportes, capacidade de 

atribuir e ou extrair valores naquilo que é comunicado e habilidades instrumentais, 

mentais, afetivas, relacionais e sociais” (p. 165), o que possibilita a implicação, a 

                                                 
29 É importante ressaltar que a abordagem autobiográfica de pesquisa não se constitui em 

unanimidade em seus aspectos aqui, por mim, considerados como tão importantes e fundamentais 
no processo de gestação e parto da tese. Cestari (2009), na sua tese: As ideias educacionais sob o 
efeito de moda: Um estudo sobre a circulação de abordagens autobiográficas na formação de 
professores no Brasil, acredita ser uma moda o uso da autobiografia em pesquisas acadêmicas, e 
decreta que ela passará por seu momento de obsolescência, assim como ocorreu com o 
construtivismo, que acredita ter, na atualidade, perdido seu poder de atração. 
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compreensão e a interpretação dessas narrativas de vida pela pesquisadora, 

colaborando para que os/as pesquisados/as atuem como formadores/as de si 

mesmo/a, do/a outro/a e do nós. 

Nesse primeiro capítulo da tese, portanto, definimos nossos objetivos, sujeitos 

pesquisados e documentos de pesquisa analisados, além de apresentar nossa 

escolha teórico-metodológica pela abordagem autobiografia de pesquisa, 

identificando os/as autores/as com quem estamos dialogando no nosso estudo. No 

segundo capítulo, abordaremos o nascimento do conceito de raça e raça negra na 

sociedade ocidental, identificando possíveis motivos das suas existências e 

persistências nos meios científicos como modos de classificação e de hierarquização 

dos seres humanos e suas consequências. 
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CAPÍTULO 2 O PROCESSO CIVILIZADOR E A CONSTRUÇÃO DOS CONCEITOS 
DE RAÇA E DE ETNIA NEGRA  
 

Nesse segundo capítulo de nosso estudo, vamos discutir acerca das 

descobertas científicas do campo da biologia sistematizadas num tempo muito 

longínquo, mas que ainda hoje persistem tanto no nosso imaginário quanto no seio 

de comunidades acadêmicas e de vários intelectuais dos vários campos da 

produção do saber científico que, a despeito dos avanços científicos das últimas 

décadas do século XX, negando sua validade, insistem no uso e na difusão do 

conceito de raça nos textos escritos que produzem para classificação dos humanos. 

Nosso objetivo nesse segundo capítulo consiste em compreender as razões 

da persistência do uso do conceito de raça em produções científicas, tendo a nos 

guiar as seguintes questões: Qual a origem do conceito de raça? Por que esse 

conceito tornou-se importante na administração das relações humanas entre os 

povos do mundo? Como o conceito de raça tornou-se uma herança preciosa e de 

difícil abandono por parte da academia brasileira? Para responder às questões 

colocadas, faz-se necessário narrar a história da trajetória desse pequeno conceito e 

de sua longa vida, desde seu nascimento no século XVII até os nossos dias. 

A forma como ocorreu o nascimento, o desenvolvimento e a legitimação do 

conceito de raça no mundo e, em particular no Brasil, é demonstrativa de que a 

ciência e os cientistas não fizeram valer o preceito da neutralidade científica, uma 

vez que forneceram aportes teóricos para embasar práticas racistas que tiveram e 

ainda hoje têm efeitos sociais, econômicos, culturais e políticos implicando o racismo 

numa realidade observada ainda nessa primeira década do século XXI. 

Uma ideia antiga e bastante polêmica de que existem diferenças significativas 

entre negros e brancos e que, por isso, negros e brancos devem possuir posições 

hierárquicas diferenciadas no tecido social fez, ao longo dos séculos, a raça ser 

bastante valorizada como categoria científica e colaborou para a implementação de 

políticas públicas hierarquizadoras das relações sociais em inúmeros países, cujos 

exemplos emblemáticos foram vivenciados nos EUA com a segregação racial 

baseada na separação por possuir “uma gota de sangue negro” e na África do Sul 

com o Apartheid, além dos eventos de escravização dos povos africanos e seus 

descendentes. 
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Discutindo a necessidade de superação da categoria raça como evidência 

científica, Silva (2009, p. 16) afirma que “o avanço da ciência já teria argumentos 

suficientes para negar as assertivas racialistas”. E, nesse sentido, faz um 

levantamento dos teóricos e teses defendidas sobre uma “diferença construída 

hierarquicamente, cujo modelo europeu é considerado basilar e referência”. Nesse 

levantamento, Silva (2009) pontua que o primeiro trabalho de classificação das raças 

humanas data de 1684, século XVII, feito por François Bernier, obedecendo a 

critérios fenotípicos, estéticos e anatômicos, sobretudo a cor da pele, dividindo os 

humanos em raça negra, amarela, vermelha e branca. 

Silva (2009), contudo, chama nossa atenção para o fato de que Bernier não 

era um cientista, mas um viajante e, dessa forma, seu sistema classificatório não 

poderia ser chamado de científico. Os trabalhos de caráter científico estão dispostos, 

portanto, num quadro que elaboramos para uma maior compreensão dessas 

construções científicas acerca da raça, conforme demonstrado abaixo: 

 
Quadro 3 - Demonstrativo do nascimento e percurso do conceito de raça 

cientificamente produzido 
Teórico Obra Ano Localidade Teoria 
George 
Leclerc de 
Buffon 

Histoire 
Naturelle 

1707-
1788 

França Antropólogo - De acordo com 
o clima, aparência física, tipo 
de cabelo, formato dos olhos 
e cor de pele, organiza uma 
taxonomia do humano, com o 
negro na base da pirâmide 
evolutiva. 

Petrus 
Camper 

- 1722-
1789 

Holanda Naturalista precursor da 
Antropometria estudando os 
ângulos faciais criou 
hierarquias entre símios, 
negros, chineses e brancos. 

Carl Von 
Linné 
 
 

Systema 
naturae 

1735 Suécia Naturalista - Cria uma 
taxonomia sobre as espécies, 
inclusive sobre as “raças 
humanas”. Primeira tentativa 
de relacionar atributos 
anatômicos com 
comportamentos morais. 
Raça utilizada como 
sinônimo de nacionalidade ou 
espécie. 

Jean 
Gaspard 
Lavater 

- 1741-
1801 

Suiça Apontou para o fenótipo dos 
criminosos relacionando 
fisionomia e comportamento. 
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Johann 
Friedrich 
Blumenbach 

- 1752-
1840 

Alemanha Traçou o mapa racial da 
humanidade dividindo as 
raças em mongol, etíope, 
americana, malaia e 
caucasiana, através da 
Craniologia. 

Fraz Josep 
Gall 

- 1758-
1828 

Alemanha Desenvolveu a Frenologia, 
relacionando a morfologia do 
crânio com a forma do 
cérebro e suas relações com 
a personalidade e o 
comportamento identificando 
tipos criminosos de acordo 
com as tipologias raciais.  

Corneille de 
Paw 

Recherches 
Philosophiques 
sur lês 
Américains 

1768 Alemanha Abade alemão - Considera os 
homens americanos bestas 
humanas muito afastadas de 
qualquer possibilidade de 
perfectibilidade ou civilização.

Georges 
Curvier 

- 1769-
1832 

França Criador da Anatomia 
Comparada, para quem as 
raças eram três: branca, 
negra e amarela. Introduziu o 
termo raça na literatura 
especializada. 

Hegel - 1770-
1831 

Alemanha Filósofo - Nas suas 
considerações antropológicas 
considera a raça como 
categoria analítica da 
constituição política e das 
relações hierárquicas entre 
as nações; pensa os ashanti 
da África como pré-históricos 
e pré-políticos. 

Kant Das diferentes 
raças humanas 

1775 Alemanha Filósofo - Faz uma distinção 
exata entre espécie e raça, 
considera os negros seres 
inferiores biológica e 
moralmente. 

Gregor 
Mendel 

- 1822-
1884 

Áustria Explicou o mecanismo da 
hereditariedade inaugurando 
a genética moderna, tornou-a 
conhecida e seus 
mecanismos passíveis de 
manipulação com a 
publicação das Leis de 
Gregor Mendel. 

Paul Broca - 1824-
1880 

França Antropólogo – classificou as 
raças humanas a partir da 
estrutura anatomofisiológica 
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demonstrando, uma inter- 
relação entre inferioridade 
física e mental e entre 
volume cerebral e inteligência 
concluindo sobre aptidão ou 
inaptidão dos povos à 
civilização. 

Cesare 
Lombroso 

O homem 
Criminoso 

1835-
1909 

Itália Médico e cientista célebre 
criou uma tese 
biodeterminista para quem o 
crime é efeito direto da 
constituição biológica 
encontrada nas raças 
inferiores por conta de sua 
degenerescência. 

Samuel 
George 
Morton 

Crania 
Americana 

1839 EUA  Médico – colecionador de 
crânios projetou a poligenia 
norte-americana na Europa 
criando a Craniometria. 
Defendia de forma fervorosa 
as hierarquias raciais e a 
segregação do negro. Suas 
raças eram: Europeia, 
Asiática, Nativo-americano e 
Africana. 

Jean Louis 
R. Agassiz 

Christian 
Examiner 

1850 Suiça  Naturalista – defensor da 
poligenia, prega que a 
mistura entre as raças é uma 
degeneração, pois consiste 
em misturar espécies 
diferentes. Essas ideias 
colaboraram no arranjo racial 
norte-americano 
segregacionista. 

Morel Tratado das 
degenerescên-
cias 

1857 França Aponta a degenerescência 
como desvio de um tipo 
primitivo perfeito, 
transmissível 
hereditariamente, 
relacionando degeneração 
racial e crime. 

Joseph Artur 
de 
Gobineau 

Ensaio sobre a 
desigualdade 
das raças 
humanas 

1858 França Sua obra é considerada a 
bíblia do racismo europeu. 
Diplomata e interlocutor de D. 
Pedro II que considerava a 
miscigenação uma das 
causas da degeneração 
civilizatória, como acontecia 
no Brasil. Ufanista em 
relação à Alemanha. 
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Charles 
Darwin 

Origem das 
Espécies 

1859 Inglaterra Essa teoria evidencia o 
desempenho do princípio da 
seleção natural ao impedir o 
aumento da população. 
Alguns indivíduos de uma 
espécie são mais fortes, mais 
inteligentes, mais imunes à 
doença, mais agressivos 
sexualmente, mais aptos e 
sobreviverão e se 
reproduzirão, os outros 
perecerão. No fluxo de 
milênios, as diferenças 
induzirão à criação de 
espécies novas. 

Francis 
Galton 

Hereditary 
genius 

1869 França Criou uma teoria de 
especialização e melhoria da 
espécie, acreditando na 
evolução biológica dando o 
nome de Eugenia, defende a 
intervenção da ciência e das 
políticas públicas na criação 
de seres superiores 
melhorados geneticamente. 

Houston 
Stewart 
Chamberlain 

Os 
fundamentos 
do século XIX 

1899 Inglaterra Cognominado antropólogo do 
Kaiser, demonstra em sua 
obra a origem ariana do povo 
alemão, abandonou a 
nacionalidade inglesa pela 
alemã. 

 
Fonte: Linhares da Silva, Mozart. Ciência, Raça e Racismo: Caminhos da Eugenia. In: Linhares da 
Silva, Mozart (org.). Ciência, Raça e Racismo na Modernidade. Santa Cruz do Sul: EDUNISC, 
2009. 
 
 

 O quadro que construímos nos permite observar que o conceito de raça foi 

cientificamente construído desde o século XVII, por indivíduos do gênero masculino, 

exercendo funções profissionais especializadas: filósofos, naturalistas, biólogos, 

antropólogos, oriundos de diferentes países europeus, em sua maioria, como 

França, Alemanha, Inglaterra, Suécia, Suíça, Áustria, sendo esses conhecimentos 

transpostos para as Américas e África, cabendo à ciência e aos seus cientistas 

colaborarem na promoção de políticas e leis racistas, escravistas, eugênicas e 

genocidas, tendo sido considerado um saber respeitável, um saber a ser ensinado, 

em todos os níveis e modalidades de ensino, inclusive na universidade, campo da 

cientificidade. 
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Percebemos que entre todas essas teorizações, a de Darwin chega a uma 

generalização das mais respeitáveis no campo da biologia, continuando a ser 

evocada e ensinada, uma vez que Darwin, no século XIX, ousou divulgar o resultado 

de seus estudos sobre a origem do homem defendendo a tese de que essa origem 

podia ser cientificamente demonstrada e, valendo-se da Biologia, escreveu A Origem 

das Espécies, onde se utilizou do pensamento evolucionista para afirmar que o 

homem descendia de outra espécie, demonstrando, ainda, como se deu o seu 

desenvolvimento e sua transformação até a espécie humana, verificando, inclusive, 

se as transformações sofridas poderiam ser hereditariamente transmitidas. 

Dessa forma, pensar a evolução humana é deparar-se com um processo 

demorado e sem interrupções em que o homem é entendido como descendente de 

um antepassado comum, e o que favoreceu essa evolução foi a luta para manter-se 

vivo, a seleção natural e a hereditariedade. A teoria de Darwin de origem puramente 

centrada na Biologia teve grande aceitação e influência no pensamento eurocêntrico 

do século XIX, transformando-se num posicionamento bastante ensinado nas 

escolas. Mas essa ênfase numa explicação científica não foi ainda capaz de 

desbancar o criacionismo em que Deus é apresentado como o autor da humanidade 

e do espaço cósmico. 

As ideias de Darwin repercutiram na filosofia social e seus representantes 

passaram a crer e a defender que as sociedades passariam também por um 

evolucionismo semelhante ao desenvolvimento humano, ficando à mercê da seleção 

natural, onde as sociedades mais capazes atingiriam níveis complexos de 

organização e prosperidade enquanto as menos capazes sucumbiriam por manter 

indivíduos impuros na sua formação, conforme afirma Munanga (1986, p. 19): 

“Augusto Comte, pai influente do positivismo, pensava que a superioridade da 

cultura material européia tivesse, talvez, sua fonte de explicação numa diferença 

estrutural do cérebro do homem branco”. 

Diante dessa afirmação, podemos constatar que os homens e as mulheres da 

ciência, ao realizar seus estudos e defender suas teses ou suas “verdades”, 

realizavam uma defesa baseada em termos de superioridade e de inferioridade, 

desconsiderando o fato de que culturas, formas de ser, de viver e de compreender o 

mundo e os seres humanos sofrem hierarquizações construídas nas relações de 

poder exercidas em sociedade. Dessa forma, a cultura europeia, a ciência oriunda 

do ocidente, as línguas portuguesa, inglesa e francesa passaram a fazer parte de 
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uma herança para muitos povos da humanidade mesmo que essa herança seja fruto 

de uma história de dominação colonial, escravização dos povos negros e de muita 

resistência a essa dominação. 

Ainda segundo Munanga (1986, p. 19), os dicionários e enciclopédias do 

século XIX são unânimes em apresentar o negro como sinônimo de humanidade de 

terceira. Desse modo, pode-se afirmar que as elites científicas e os intelectuais que 

puderam criar o conceito de raça, difundi-lo em livros, enciclopédias, dicionários e 

textos acadêmicos foram os construtores do conceito de raça negra e do negro 

como indivíduo passível de viver em subordinação, ao mostrá-lo como inferior, 

incapaz do ponto de vista da cultura, da moral e intelectualmente30. 

Nesse sentido, o paradigma biológico de evolução natural das espécies, 

transposto para a compreensão do fenômeno sociedade, criou o darwinismo social, 

segundo o qual a sociedade evolui ou não de acordo com os aspectos físicos dos 

indivíduos que passam a ser relacionados aos aspectos culturais para justificar 

empreendimentos político-econômicos dos cientistas e dos governos que se utilizam 

da Ciência e do seu ensino, para perseguir seus projetos pessoais e de sociedade, 

tal como afirma Munanga (1986, p. 20): “Patenteia-se com essas teorias sobre as 

características físicas e morais do negro a legitimação e a justificativa de duas 

instituições: a escravidão e a colonização”. 

Dessa forma, a teoria da evolução humana, como foi compreendida, 

considera que a raça humana ao longo do tempo sofreu transformações físicas e 

psicológicas que permitiu seu desenvolvimento, sendo a inteligência, a posição ereta 

e a linguagem, características preponderantes nesse processo de aperfeiçoamento 

ficando o negro, contudo, num estágio abaixo e de desigualdade na condição de 

homem diferente do branco, colaborando para que fossem construídos conceitos e 

ideias acerca da superioridade inata de certos povos e sociedades e a inferioridade 

inata dos outros, seus diferentes. 

Observamos, portanto, que a difusão do conceito de raça e de uma 

inferioridade inata do negro consistia num empenho sistemático de convencimento 

das elites dominantes em sua luta para manutenção do poder, contudo, indivíduos e 

instituições contrárias às ideias de inferiorização surgiram, apesar de pouco 
                                                 
30 O livro de Lilia Moritz Schwarcz, O Espetáculo das raças (1993), faz também, um importante 

apanhado acerca dos cientistas, instituições e questão racial no Brasil, no período compreendido 
entre 1870 a 1930. Para os historiadores e estudiosos do período constitui-se em rica e importante 
fonte de dados e saberes científicos. 
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estudadas e conhecidas, propondo outras ideias, como exemplo, vejamos um artigo 

de jornal do séc. XIX contestando as ideias socialmente construídas de 

inferiorização dos indivíduos negros: 
 
Quiséramos que nos mostrassem em que o preto é inferior ao branco. 
Em inteligência? 
Não. Porque todo preto que tem estudado tem dado boa prova de si, 
chegando a ocupar páginas da nossa história. 
Mas, senhores, como exigir da totalidade mostras de talento se não lhe 
deram instrução! 
Como pretender que devam ser polidos, como exigir que se apresentem 
nas praças públicas a fazerem discursos arrebatadores, nos salões a 
recitar versos de Dante,homens que ontem deixaram a enxada. 
E chamam-nos de ignorantes! 
É como se o sol, que concentra em si toda luz, todo brilho, todo o 
esplendor (?) das trevas desafiando-a que brilhe como ele.31 
 

 

Esse trecho de jornal escrito faz um século nos dá, no presente, uma 

dimensão das estratégias educativas utilizadas pelos afrodescendentes, num tempo 

marcado pelas dificuldades de acesso ou mesmo pelo impedimento de aquisição da 

educação formal, bem como de acesso aos gêneros discursivos escritos. Mesmo 

num tempo de profundas desigualdades e proliferação de teorias racistas 

inferiorizantes, percebe-se uma luta dos afrodescendentes pelo poder de saber, de 

se educar e pelo reconhecimento de que fazem parte da construção social, cultural, 

econômica, política e histórica da nação brasileira. 

O trecho do jornal, ao criticar as cobranças indevidas de polidez aos homens 

de cor, recém libertados do regime de escravização que durou do século XVI ao 

século XIX e impossibilitados por lei de ter acesso à educação formal, nos dá a 

conhecer os costumes considerados civilizados à época e dignos de serem 

replicados nas vias públicas e salões de eventos por negros e brancos, mas sem dar 

aos negros, oportunidade de apreendê-los. 

Esse trecho de jornal, portanto, expressa, nessa época, uma imagem do 

negro a respeito de si mesmo, a de não ser inferior e de que a desigualdade de 

oportunidades educativas seria a responsável pela desigualdade dos costumes em 

relação aos costumes do branco. A instrução/educação, segundo o entendimento do 

redator do jornal, minimizaria todas essas diferenças de comportamentos e 

                                                 
31 Fonte: Jornal O Progresso: orgam dos homens de cor. Ano 1, nº 1, São Paulo, 24 de agosto de 

1899. 
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costumes, causando um equilíbrio na maneira civilizada de convívio nessas 

sociedades de corte. 

Nesse sentido, percebemos que o darwinismo social, ao se apropriar de um 

paradigma biológico, tentou uma abordagem interdisciplinar de diálogo entre 

diferentes campos de produção do conhecimento científico, promovendo um diálogo 

entre diferentes formas de explicar os fenômenos naturais, sociais e políticos, mas 

produziu, também, uma formulação teórica que informou e conformou a sociedade 

num racismo científico para, segundo Munanga (1986, p. 21), “demarcar uma época 

em que a ciência se tornava um verdadeiro objeto de culto, a teorização da 

inferioridade racial ajudou a esconder os objetivos econômicos e imperialistas da 

empresa colonial”. 

Dessa forma, esse racismo, conforme construído em laboratórios de ponta e 

por cientistas renomados, baseado na ideia de inferiorização do negro, ultrapassou o 

século em que foi produzido e continua a influenciar o pensamento de alguns 

teóricos e teorias do século XX que continuam a ver o segmento negro da população 

como um ser inferiorizado, ainda sendo alvo de atitudes racistas no nível pessoal e 

institucional, conforme afirmação abaixo: 

 
[...] a análise da atitude racista revela três elementos importantes já 
presentes no discurso pseudocientífico que acabamos de ver: descobrir e 
pôr em evidência as diferenças entre colonizador e colonizado, valorizá-las 
em proveito do primeiro e em detrimento do último e levá-las ao absoluto, 
afirmando que são definitivas, e agindo para que assim se tornem 
(MUNANGA, 1986, p. 21). 
 
 

Considerando a afirmação acima, torna-se importante conhecer os tempos e 

os espaços onde se deu a elaboração do conceito de “raça negra” como sendo 

reveladora de sujeitos perniciosos à sociedade e a verificação da reestruturação 

ocorrida nessa teorização, no sentido da ciência e seu ensino. 

A academia tem importante papel nessa tarefa, pois lida com o conhecimento 

científico baseado em provas e contra-provas, relatórios, gráficos, dados estatísticos 

e uma linguagem que dialoga com diferentes disciplinas devendo ter o cuidado de, 

no dizer de Elias (1994b, p. 16), não realizar uma “transposição automática de 

modos de pensar e de falar, desenvolvidos e testados na investigação de relações 

naturais em física e em química mas que se produzam outros conceitos mais 

adequados às relações humanas”. 
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Nesse sentido, Munanga, no livro Rediscutindo a Mestiçagem no Brasil, nos 

dá a conhecer tanto o movimento internacional como o movimento nacional de 

construção do conceito de raça, enquanto uma categoria cognitiva herdada da 

história da colonização, história essa que se pautou pela manipulação de aspectos 

biológicos humanos para justificar empreendimentos ideológicos e de dominação de 

uns grupos humanos sobre outros. Essa estratégia de poder caracterizada pela 

difusão e defesa da existência de raças, bem como de que entre elas haveria uma 

hierarquização, ficando o branco numa posição de superioridade e de ideal a ser 

atingido, pautou as relações raciais nos Estados Unidos, na África e também no 

Brasil, resguardadas as especificidades locais. 

De acordo com Munanga (1999), nos Estados Unidos, praticou-se uma 

ideologia racial procurando assegurar a supremacia branca através de um sistema 

segregacionista rígido, com classificação racial binária cuja regra seguida era 

“qualquer traço de ascendência negra, torna uma pessoa negra independente de 

sua fenotipia e é aceita tanto pelos negros quanto pelos brancos” (p. 118). 

Na África do Sul, conforme Munanga (1999, p. 119), também se adotou a 

segregação (Apartheid) e criou-se um sistema de classificação racial 

compreendendo três categorias, european, african e coloured, respectivamente, 

branco, negro e mestiço, onde, tanto nos Estados Unidos quanto na África do Sul, o 

que identificaria as diferentes raciais seriam a origem e o sangue, mesmo que dele 

só se tivesse uma gota. 

O Brasil, no entanto, segundo Munanga (1999), não investiu em segregação 

racial, criando, inclusive, constrangimentos para os grupos que almejem se afastar 

do ideal do estado-nação brasileiro, cuja democracia é o principal valor, e optou pelo 

incentivo ao branqueamento da população e pela divulgação tanto nacional, quanto 

internacional do mito da democracia racial, fazendo com que o sistema racial 

brasileiro consiga manter uma estrutura racista sem as hostilidades abertas 

demonstradas nos Estados Unidos e na África do Sul. 

Os intensos fluxos genéticos entre brancos, negros e indígenas ocorridos no 

período colonial e posteriores fizeram do Brasil uma nação caracterizada pela 

diversidade étnica e miscigenada, segundo Munanga. 
 
Se a mestiçagem representou o caminho para nivelar todas as diferenças 
étnicas, raciais e culturais que prejudicavam a construção do povo 
brasileiro, se ela pavimentou o caminho não acabado do branqueamento, 
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ela ficou e marcou significativamente o inconsciente e o imaginário do povo 
brasileiro (1999, p. 54). 
 
 

 Observamos nesse sentido que Munanga (1999) considera o ideal de 

branqueamento como um projeto ainda operante na sociedade brasileira e um 

projeto que, ao criar a figura do mestiço e beneficiar socialmente os descendentes 

de negros de pele mais clara, dificulta a construção das identidades de grupo, 

impedindo a tomada de consciência dos mecanismos tanto declarados quanto sutis 

de exclusão dos quais são vítimas seculares, de modo que negros e mestiços 

precisariam construir uma solidariedade coletiva para se mobilizar no sentido de lutar 

pela conquista de direitos e status social. 

Observamos, portanto, que o livro discutido possibilita-nos a compreensão de 

como vem se dando, ao longo dos séculos, pelas elites brasileiras, a amortização 

dos conflitos étnicos, incentivando a mestiçagem cujo materialismo se expressa no 

ideal de branqueamento e aqueles e aquelas que por ventura, julgam-se 

branqueados, procurariam afastar-se da construção de identidades políticas e 

étnicas que levassem a uma solidariedade com o grupo negro da população, para 

lutar contra o racismo institucional entranhado nos mecanismos de controle social 

que historicamente vêm impedindo a promoção da igualdade étnica entre negros e 

brancos da sociedade brasileira. 

Desse modo, percebemos a importância de se trabalhar nos diferentes níveis 

e modalidades de ensino os novos conceitos, as novas teorias científicas porque 

podem contribuir para o desmonte dessas formulações racistas que transpostas para 

as situações de ensino-aprendizagem violentam de forma psicológica, cultural e 

simbólica os educandos que acessam a educação formal pública e que precisam 

desenvolver formulações conceituais onde as diferenças étnicas e outras diferenças 

sejam vistas não como ameaças, mas como riquezas. 

Nesse sentido, temos observado em documentos pedagógicos, textos 

científicos e leis, uma tentativa de substituição do conceito de raça pelo de etnia, 

buscando uma libertação dessa herança conceitual que se pautou na ciência para 

inferiorização dos povos não ocidentais negros para justificar sua escravização no 

período colonial, bem como a dominação dos povos não brancos pelos brancos. 
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2.1 Nascimento do conceito de etnia negra na academia brasileira 
 

Segundo d’Adesky (2001, p. 57), "O conceito de etnia negra, embora 

insuficiente para dar conta de todas as nuanças sobre grupos e comunidades como 

tal consideradas, é de grande importância por ser uma fonte de solidariedade e por 

representar um espaço de afirmação de identidade no seio da nação”. Esse conceito 

de etnia negra inscreve-se como um tema contemporâneo que desafia nossa 

competência para tratá-lo com propriedade, uma vez que envolve o preconceito, o 

racismo, a intolerância, a discriminação e o menosprezo pelo outro, herdados das 

teorias racialistas e do darwinismo social. 

Observamos, portanto, no momento atual, que as ciências biológicas 

desenvolveram o consenso de que raça não existe e todos nós descendemos de 

uma única espécie, a espécie humana, tornando inaceitável qualquer tipo de 

tratamento baseado em desigualdades por diferenças genotípicas ou fenotípicas, 

situação que vem por séculos sendo denunciada e contestada, especialmente no 

campo educacional, conforme trecho de jornal abaixo: 
 
Como exigir, pois, desses homens a civilização que lhes não deram? 
Nas cidades onde o preto tinha alguma noção de civilidade o aspecto do 
quadro era mais lisonjeiro. 
Os libertos mandavam seus filhos à escola e esses, bem depressa, davam 
provas de que eram tão inteligentes quanto os brancos, e a prova é que os 
poucos pretos, cuja condição pecuniária lhes facultou os meios de estudar 
em estabelecimentos de ensino superior,deram provas de pujança de 
espírito salientando-se entre seus contemporâneos. 
É assim que temos nas letras, nas artes, nas ciências, pretos de igual 
merecimento que longo seria enumerar.32 
 
 

 Nesse jornal, as conceituações utilizadas para auto-identificação, são: 

homens de cor, pretos. Não se usa raça ou etnia, mas considera-se a educação 

formal de todos os níveis, inclusive o nível superior, fundamental como 

preponderante para que os negros recém libertos e seus familiares passem a se 

comportar de forma civilizada, forma essa que é ditada pelos brancos. E é a 

civilização conforme entendida pelos brancos que também os negros julgam 

necessária alcançar, uma pujança de espírito e merecimento, sempre igual ao 

branco. 

                                                 
32 Fonte: Jornal O Progresso: orgam dos homens de cor. Ano 1, nº 1, São Paulo, 24 de agosto de 

1899. 
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Nesse sentido, essas antigas denúncias e cobranças do segmento negro da 

população brasileira, só nas últimas décadas do século XX e na atualidade, vêm 

encontrando respaldo nas ciências biológicas que têm defendido que raça não 

existe, o que existe de fato é uma única espécie, a espécie humana, Assim sendo, 

os editores do jornal O Progresso já haviam descoberto e provado que, dadas as 

condições educativas, sócio-econômicas e culturais tanto pretos quanto brancos dão 

respostas positivas, no que diz respeito aos comportamentos civilizacionais exigidos 

através do controle social pelos estados nacionais. 

Se hoje, nas ciências biológicas, o conceito de raça encontra-se superado33, 

porque as pesquisas ligadas à medicina hereditária descobriram que raças não 

existem, mas o que existe é uma única espécie humana, prevalecem e justificam-se 

o trabalho e o estudo com o conceito de etnia negra para ressignificação da 

presença da população afrodescendente na ciência, na história e na cultura da 

sociedade brasileira, bem como para a inclusão positiva na educação brasileira das 

crianças, jovens e adolescentes afrodescendentes. 

Sendo assim, do ponto de vista do saber de ponta da biologia, a espécie 

humana é uma só, do ponto de vista das construções sociais, brancos e negros 

estão posicionados de forma bastante diferenciada, apontando para mecanismos de 

racismo e profundas desigualdades étnico-raciais, com prejuízo para os negros e é 

diante desse exposto que pesquisar a sociogênese do conceito de etnia negra e as 

mudanças estruturais mentais e sociais ocorridas no campo da educação brasileira 

visando à promoção de uma educação anti-racista se inscreve como necessária 

para a compreensão dessas desigualdades e busca de mecanismos de sua 

superação com a promoção da igualdade étnico-racial. 

Nessa pesquisa, fizemos opção pelo estudo do conceito de etnia negra, 

considerando seu uso constante por antropólogos, sociólogos, historiadores e sua 

recente transposição para o campo da educação, sabendo, contudo, ser um 

conceito envolto em complexidade apesar de estar sendo, aos poucos, 

popularizado. 

Discutir etnia envolve também discutir a identidade e a identidade étnica. O 

conceito de etnia compreende todas as outras etnias existentes na sociedade 
                                                 
33 Para aprofundamento acerca da medicina hereditária ler os trabalhos de OLIVEIRA, Fátima. Ser 

negro no Brasil: alcances e limites. Estudos Avançados. Universidade de São Paulo. Instituto de 
Estudos Avançados, vol. 18, nº 50. São Paulo, 2004; Engenharia genética: o sétimo dia da criação 
(Moderna, 1995), e Saúde da população negra, Brasil, 2001 (OMS/Opas, 2002), entre outros. 
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brasileira, mas, nesse estudo, temos como principal foco o negro brasileiro e 

estamos considerando ainda que esse conceito começou a ser usado após a 

Segunda Guerra Mundial porque a ojeriza ética às teorias racistas fez com que 

muitos estudiosos e acadêmicos passassem a fugir do uso do conceito de raça. 

Optamos por estudar o conceito de etnia negra e grupo étnico no sentido de 

desmistificar a ideia de que puderam existir raças e ainda raças que fossem 

superiores umas às outras. Estudando o nascimento do conceito de etnia negra 

percebe-se que ele está envolto numa atmosfera de ampliação da discussão acerca 

do preconceito, do racismo e da discriminação racial na maneira de tratar a vida em 

sociedade e as manifestações culturais do grupo negro, sabendo que a identidade 

étnica negra tem sido considerada um estigma34 na sociedade brasileira que tentou 

desconstruí-la em função de um branqueamento tendo sido produtora do racismo 

como um habitus35, como pondera Elias:  
 
Ao estudarmos os processos de desenvolvimento social, defrontamo-nos 
repetidamente com uma constelação em que a dinâmica dos processos 
sociais não planejados tende a ultrapassar determinado estágio em direção 
a outro, que pode ser superior ou inferior, enquanto as pessoas afetadas 
por essa mudança se agarram ao estágio anterior em sua estrutura de 
personalidade, em seu habitus social. Depende inteiramente da força 
relativa da mudança social e do arraigamento - e, portanto da resistência - 
do habitus social saber se e com que rapidez a dinâmica do processo 
social não planejado acarretará uma reestruturação mais ou menos radical 
desse habitus, ou se a feição social, dos indivíduos logrará êxito em se 
opor à dinâmica social, quer tornando-a mais lenta, quer bloqueando-a por 
completo (ELIAS, 1994a, p. 172). 
 
 

Nesse sentido, percebemos que o olhar estigmatizado para o grupo negro 

bem como as práticas de racismo são constitutivas das relações humanas que se 

desenvolveram na sociedade brasileira de modo a produzir um habitus racista. Esse 

racismo e essa discriminação têm sido estudados e definidos por vários cientistas, 

uns denunciando, outros negando, outros propondo mecanismos de superação do 

racismo sem conseguirmos, contudo sua radical reestruturação. 

                                                 
34 Seriam as marcas impostas pelos estabelecidos aos outsiders. De acordo com Elias (1998), o 

grupo dominante socialmente, se utilizaria dos problemas dos grupos dominados, provenientes do 
seu baixo patamar de vida para estigmatizá-los. Dessa forma, afirmam que a pobreza, a 
delinquência, maus hábitos de higiene, a aparência animalesca, etc., são características ligadas à 
inferioridade inata dos grupos excluídos. Nesse sentido, só grupos instalados nas posições de 
mando, poder e status social, teriam condições de estigmatizar. O desequilíbrio de poder, contudo, 
não tira do grupo dominado, as tentativas de contra-estigmatização. 

35 A teoria elisiana que adotamos nessa pesquisa compreende o conceito de habitus como uma 
“segunda natureza” ou “saber social incorporado”. 
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O habitus do racismo, bem como da discriminação vivendo e atuando nos 

indivíduos e na sociedade brasileira como uma “segunda natureza” ou “saber social 

incorporado”, informa as relações humanas nos diversos setores da sociedade como 

o econômico, o jurídico, o cultural e, em especial, os setores educativos, controlando 

pelo exercício de poder os saberes científicos a serem ensinados e aprendidos, 

fazendo com que os saberes científicos não brancos sejam ocultados, silenciados 

configurando-se discriminação em favor dos saberes científicos brancocêntricos.  

 
2.2 Conceitos correlatos ao de etnia negra: 
Afrodescendência/Afrodescendentes/Negros (as) 
 

Para D’adesky (2002, p. 62), o conceito de etnia constitui-se dessa forma: 

“Ligada a um passado, a uma origem e a uma dada comunidade, a etnia torna-se 

um compromisso de indivíduos e grupos com sua própria história, cultura, religião”. 

O grupo negro brasileiro (pretos e pardos) não professa a mesma religião, mas tem 

sido juntado, pelo IBGE, num grupo único, os negros, devido às condições sócio-

econômicas e de desigualdades que abarcam a grande maioria dos negros, sendo 

estes os mais pobres da população brasileira. 

Nesse sentido, também o Movimento Negro Unificado (MNU) classifica como 

negra todas as pessoas com cor de pele preta, parda, mulata, morena, sarará, etc. O 

IBGE (2000), em suas pesquisas relativas à cor da pele e origem étnica dos 

indivíduos, permite cinco possibilidades de auto-declaração: preto, pardo, indígena, 

amarelo e branco, classificação essa que tem um teor ideológico e simbólico dentro 

de um panorama social de desigualdades e de apresentação da imagem do negro 

inferiorizada em relação à imagem do branco, fazendo d’Adesky (2002, p. 29) 

afirmar: 

 
O movimento negro e setores do mundo acadêmico consideram que a 
proximidade de pretos e pardos em matéria de discriminação e 
desigualdades justifica juntá-los numa mesma categoria sociológica os 
negros, afro-brasileiros ou afro-descendentes... 

 

Dessa forma, quando nesse trabalho nos referirmos aos afrodescendentes, 

estamos nos referindo a qualquer pessoa que tenha essa aparência física (cor, nariz 
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e cabelo)36 e as que, não tendo a aparência física, queiram como afrodescendentes 

se auto-declarar, concordando com Munanga (2004, p. 76) quando afirma que “no 

contexto atual, no Brasil o conceito de negro torna-se complexo. Entra em jogo 

também o conceito de afrodescendente, forjado pelos próprios negros na busca da 

unidade com os mestiços”. 

Trabalhar a sociogênese do conceito de etnia negra, de afrodescendência e 

de afrodescendente e correlatos na educação brasileira, de forma interdisciplinar, 

tornou-se um imperativo político-pedagógico respaldado pela contemporaneidade de 

importantes documentos produzidos pela sociedade civil organizada, educadores e 

legisladores, trazendo proposições educativas que contemplam o trabalho com uma 

educação pluri-étnica, pluri-cultural, contribuindo para a melhoria das relações entre 

os indivíduos e diferentes grupos humanos, a saber: Parâmetros Curriculares 

Nacionais-PCN, PCN do Tema Transversal – Pluralidade Cultural, a Lei Federal nº 

10.639/03 e as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 

Étnico-Raciais e Implementação do Ensino da História e Cultura da Afro-brasileira e 

Africana e os portais oficiais do MEC - Ministério da Educação, ligados à pós-

graduação brasileira em Educação. 

As mudanças demonstradas através das publicações acima explicitadas 

ocorrem e estão ligadas ao desenvolvimento das estruturas sociais, mas também no 

íntimo de cada indivíduo, conforme afirma Elias (1994b, p. 93): “as transformações 

da consciência tanto são históricas, no sentido de que sociedades inteiras passaram 

ou ainda passam por elas atualmente; quanto pessoais, no sentido de que toda 

criança as atravessa ao nascer”, o que nos impulsiona a investigar no contexto 

nacional e local da cidade, a sociogênese do conceito de etnia negra, sua 

emergência e difusão no campo da educação brasileira e as práticas educativas que 

demonstrem seu entendimento e expansão. 

Outras mudanças percebidas, nesse sentido, dizem respeito às reformas que 

têm sido propostas para as universidades, em especial para que estas atendam às 

demandas por Ações Afirmativas37 de modo a torná-las mais democráticas, haja 

vista os debates em torno do Sistema de Cotas, reformas no sistema de entrada via 

                                                 
36 Remeto os leitores às obras da Nilma Lino Gomes que possuem estudos apontando a cor da pele, 

o tipo de cabelo e características físicas como o nariz como indicadores, no Brasil, da identificação 
pela própria pessoa e pelos outros como demarcatórios da identificação do Ser Negro/a. 

37 Remeto os/as leitores ao livro: Afro-brasileiros, Cotas e Ações Afirmativas: razões históricas, de 
Ahyas Siss (2003). Tese (Doutorado) - Universidade Federal Fluminense, Rio de Janeiro, 2001. 
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vestibular na universidade cujo conceito é definido por Dias Sobrinho (2002a, p. 121) 

como “uma instituição de alta complexidade, obra em permanente construção e de 

responsabilidade compartilhada por sujeitos em sistemas abertos de comunicação 

em processos de longo prazo”. 

Nesse sentido, fazemos opção por estudar a universidade, seus sujeitos, seus 

processos e ritos no marco temporal de longo prazo e no que diz respeito às 

contribuições dadas à construção do conceito de etnia negra como categoria 

científica e passível de ser estudada, transposta do campo da Antropologia e da 

Sociologia para o campo da Educação e considerando as universidades como “uma 

instituição social de caráter essencialmente pedagógico... uma construção social e 

histórica multidirecional e plurrireferencial” (DIAS SOBRINHO, 2000, p. 15). 

Tendo identificado, portanto, a emergência do conceito de etnia negra nas 

discussões acadêmicas, ligadas à educação e reveladas através de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado, nos últimos anos do século XX e nos primeiros anos 

do século XXI, consideramos que essa emergência do conceito de etnia no campo 

educativo do Ensino Superior é denunciadora de mudanças no desenvolvimento das 

estruturas sociais em longo prazo e no íntimo de cada indivíduo que acessa essa 

modalidade de ensino de modo a ensinar e ou aprender, objetivando obter maior 

poder para os afrodescendentes do estado brasileiro. 

Discutimos, destarte, a origem do conceito de raça enquanto uma construção 

social desde o século XVII, baseada em descobertas de viagens e científicas que 

hierarquizaram os indivíduos em função do seu fenótipo tendo colaborado para 

justificar projetos de dominação econômica, política, cultural dos povos brancos do 

ocidente sobre os povos não-brancos e que, ainda nas primeiras décadas do século 

XXI, perdura como uma forte herança intelectual e social eurocêntrica, informando 

textos científicos, muito embora se perceba um outro movimento de substituição do 

conceito de raça pelo de etnia, em função dos horrores praticados na Segunda 

Guerra Mundial fundamentados em teorias científicas racistas. 

 

2.3 Comportamento do Estado brasileiro e seus teóricos na construção da 
autoimagem individual e de grupo do negro brasileiro 

 

Na busca por rastrear as formas de enfrentamento pelo Estado brasileiro do 

problema étnico-racial especificamente observando teóricos e teorias científicas que 
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foram consideradas relevantes na construção da auto-imagem individual e de grupo 

do negro brasileiro, analisamos a origem do conceito de raça tendo percebido uma 

origem envolta em pesquisas científicas de cunho inferiorizante que subsidiaram os 

empreendimentos econômicos, políticos e culturais de dominação colonial branca 

sobre os negros. 

A resistência à dominação e à ideia de hierarquização entre raças se fez 

sentir de várias formas, sendo O Jornal o Progresso38 uma evidência empírica dessa 

resistência, entre muitas outras. 

Foi ainda observado que muitos teóricos e acadêmicos têm substituído o 

conceito de raça pelo de etnia buscando eticamente afastar-se das teorias racistas 

que foram utilizadas por Hitler e pelo Nazismo para praticar o Holocausto dos 

Judeus na Segunda Guerra Mundial. Contudo, especialmente no Brasil, o conceito 

de raça tem demonstrado ser uma herança difícil de ser abandonada e bastante 

incômoda diante das novas descobertas do campo da medicina hereditária e 

genética de que raças não existem, mas o que existe é uma única espécie humana. 

Buscamos, nesse sentido, identificar os teóricos e as teorias científicas que 

foram consideradas relevantes na construção da auto-imagem individual e de grupo 

do negro brasileiro, nos fazendo as perguntas: Quais as principais teorias e teóricos 

que discutiram o problema do negro brasileiro? Como o estado brasileiro incorporou 

essas teorias ao tecido das relações étnico-raciais aqui desenvolvidas? 

Nesse sentido, o advento da Constituição de 1824 constitui-se como 

importante em nossa investigação porque demarca a origem da escola pública para 

todos/as, objetivando dar instrução e civilização para os cidadãos, revelando uma 

importante mudança nos hábitos de uma sociedade que passa a dar uma maior 

importância à educação, através da inserção de seu povo na vida acadêmica e nos 

processos de escolarização, deixando de fora, contudo, dessa escolarização os 

escravos que estavam impedidos por lei de frequentar as aulas, não tendo 

oportunidade de aprender a ler, escrever e realizar operações formais de contas, 

oficialmente. 

Sabemos, contudo, que mesmo vivenciando um contexto escravista, 

experiências educativas foram empreendidas pelos negros que atuaram fazendo a 

história da educação brasileira, embora não existam muitas pesquisas acadêmicas 

                                                 
38 O Progresso: orgam dos homens de cor. Ano 1, nº 1, São Paulo, 24 de agosto de 1899. 
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resgatando essas contribuições que desmentem os estigmas39 ligados à ideia de 

uma raça negra inferior à raça branca, indolente, maltrapilha, mal-cheirosa, criados 

para justificar objetivos econômicos do comércio de seres humanos. 

Como anunciado na introdução desse estudo e na explicação da metodologia 

adotada, entre os documentos a serem analisados como fonte de pesquisa estariam 

as fotografias, considerando as teorizações construídas por Boris Kossoy que afirma 

ser a fotografia uma invenção que surge com a Revolução Industrial como uma 

possibilidade inovadora de informação e conhecimento, instrumento de apoio à 

pesquisa nos diferentes campos da ciência e também como forma de expressão 

artística. Para Kossoy (2001, p. 26), no século XIX, imagens sem conta foram 

produzidas, sendo que os retratos de estúdio constituíam-se no gênero de mais 

expressiva demanda dos fotógrafos do passado e, no século XX, o mundo tornou-se 

portátil e ilustrado. 

Essas considerações visam dar a dimensão do que Kossoy chama de 

Revolução Documental, ou seja, o alargamento do conceito de documento, um novo 

panorama no ambiente acadêmico brasileiro que tem realizado debates, estudos, 

reflexões e pesquisas acerca do alcance, do valor e dos limites das fontes 

fotográficas, contribuindo para o seu uso na História Social, das Mentalidades e dos 

mais diferentes gêneros de história, compreendendo as imagens como documentos 

insubstituíveis. 

De acordo com Kossoy (2001, p. 55), às fotografias devem-se fazer perguntas 

adequadas e inteligentes para que elas mostrem-se como memória do indivíduo, da 

comunicação do fato social, da paisagem urbana, da natureza, constituindo-se em 

fonte inesgotável de informação e emoção, percebendo o que foi retratado como um 

fragmento da realidade, apenas, que pode ser usada como fonte histórica, mas 

considerando que sua existência sofreu influências do cliente, do fotógrafo, do tema 

e da casa publicadora. 

Esse autor considera o estudo das imagens como uma necessidade, um 

caminho a mais para a elucidação do passado humano, e vê o fotógrafo como um 

filtro cultural que diante de idênticas condições, assuntos e tecnologias, faz 

representações plásticas diferentes de acordo com sua bagagem cultural, 

sensibilidade e criatividade e também como o autor de registros que usa uma 

                                                 
39 Acerca disso, um bom exemplo a ser lido é o livro: FONSECA, Marcus Vinícius. A educação dos 

negros: uma nova face da escravidão no Brasil. Bragança Paulista, SP: EDUSF, 2002. 
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tecnologia de materiais fotossensíveis e equipamentos que nos permitem obter as 

coordenadas das situações como: espaço geográfico, local onde se deu o registro, 

tempo cronológico, época, data, momento em que se deu o registro e o produto final 

que é a imagem obtida. 

Kossoy (2001, p. 89) também nos oferece um roteiro para sistematização das 

informações contidas no documento fotográfico: referência visual do documento, 

procedência do documento, identificação do documento, informações referentes ao 

assunto, informações referentes ao fotógrafo e informações referentes à tecnologia 

empregada, de modo a trabalharmos a iconografia, enquanto descrição do objeto, 

incursão em profundidade na cena representada e a iconologia, como um caminho 

da interpretação de diferentes naturezas e as possíveis manipulações que ocorrem 

ao longo da vida de uma foto. 

A teorização do Kossoy nos fornece a perspectiva necessária ao uso das 

fontes fotográficas em nosso trabalho e no desenvolvimento da compreensão acerca 

de como o Estado Brasileiro atuou e ainda atua no enfrentamento do problema 

étnico-racial. A fotografia apresentada abaixo, portanto, nos ajuda a equacionar uma 

percepção acerca de como, mesmo vivenciando um contexto escravista, 

experiências educativas foram empreendidas pelos negros que atuaram fazendo a 

História da Educação Brasileira. 

A foto abaixo é ilustrativa, nesse sentido, por possuir 128 anos, ou seja, foi 

tirada oito anos antes da Abolição e nos mostra negros não na situação de 

escravizados, mas, muito bem vestidos e aparentemente bem posicionados do ponto 

de vista social e educacional, uma vez que ali estavam para aprender, ensinar, Artes 

e Ofícios. É importante destacar a presença de crianças entre o grupo e a 

inexistência das mulheres. O local onde estão situa-se no centro da cidade do 

Recife/PE, portanto, bastante privilegiado e ao lado do Palácio do Governo e do 

Teatro Santa Isabel. A fotografia contrasta com muitas outras de sua época que 

apresentam negros sendo açoitados, carregando objetos bastante pesados, amas 

de leite, trabalho na lavoura, escravos maltrapilhos e em situações de total 

subserviência. 

Essa foto nos remete à afirmação de Souza (2001, p. 12) ao analisar a 

educação brasileira: “pouco se tem conhecimento do tipo de análise e interpretação 

que fizeram das estruturas narrativas nas práticas dos saberes africanos, com vistas 

à apreensão da fala e do gesto, junto às formas de organização e socialização dos 
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jovens no interior de diferentes grupos ligados às artes e à religião”. Essa 

ponderação do autor é muito válida, considerando que a educação brasileira, por 

vários séculos, silenciou acerca da participação positiva do segmento negro da sua 

população na educação, na arte, na cultura e em todos os segmentos da vida 

nacional, demonstrado despreparo no trato dos saberes científicos africanos e 

afrodescendentes, bem como ocultou as práticas de racismo e de discriminação, no 

cotidiano das escolas de todos os níveis, com prejuízos para a auto-estima e 

consequentemente para a aprendizagem dos afrodescendentes. 

 

Foto 1: Fonte: Biblioteca Nacional (BN), Rio de Janeiro, FOTOS, Armário 8.2.2. (6), negativo 04340; 
COSTA, Menna da [Liceu de Artes e Ofício, PE, 1880: membro da Sociedade dos Artistas Mecânicos 
e Liberais] 

Essa foto, datada de 1880, anterior à abolição da escravização dos negros, é 

demonstrativa que a despeito das determinações legais que proibiam a 

escolarização pública formal dos negros, estes se organizaram para garantir sua 

própria instrução, o que nos leva a concordar com Souza (2008, p. 21) ao afirmar 

que “indivíduos e grupos se encontram para produzir cultura numa perspectiva de 
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novas práticas e códigos sociais que devem ser valorizados como concepção de 

mundo”. 

Em meados do século XIX, o Estado Brasileiro encontrava-se, no pós-

abolição, envolto num processo de civilização, onde lidava com teorias científicas 

que defendiam a superioridade tanto biológica como civilizatória dos indivíduos 

brancos de sua figuração social. O conceito de negro, portanto, ao longo dos 

séculos, no Brasil, tem sido construído sobre as bases de teorias científicas racistas 

difundidas no Ocidente, especificamente na Europa, e que foram reproduzidas pela 

sociedade brasileira tendo o sistema jurídico-político-econômico como forte referente 

na busca da nação progressista, branca e civilizada. Na teoria elisiana, o conceito de 

civilização 
 
expressa a auto-consciência do Ocidente. Poderíamos inclusive afirmar: a 
consciência nacional. Ele resume tudo em que a sociedade ocidental dos 
últimos dois ou três séculos se julga superior a sociedades mais antigas ou 
a sociedades contemporâneas mais “primitivas”. Com esse termo, a 
sociedade ocidental procura descrever em que constitui seu caráter 
especial e tudo aquilo de que se orgulha: o nível de sua tecnologia, a 
natureza de suas maneiras (costumes), o desenvolvimento de seu 
conhecimento científico ou visão de mundo, e muito mais (ELIAS, 1993, p. 
5). 
 
 

O mundo ocidental, bem como o Brasil, por conseguinte, preocupava-se com 

a temática racial no século XIX e com os entraves à civilização que se constituíam 

num problema para estudiosos em todo o mundo. Convivia-se com as teorias 

poligenistas, darwinista, evolucionista. A preocupação com a convivência com raças 

consideradas inferiores dificultava a construção da “autoconsciência” e o “orgulho 

nacional”, gerando a necessidade de proteger as raças puras ou superiores, no 

caso, a branca, ariana. O Brasil, então, formula códigos, leis, ações de 

enfrentamento do problema da raça no interior de seu processo civilizador. 

O Estado Brasileiro participou ativamente do tráfico transatlântico de 

escravos, mantendo por séculos indivíduos negros vivendo em regime de 

escravização e de destituição de poder sobre seus corpos, suas terras (no 

continente africano), suas famílias, suas mulheres e seus filhos/as. A mudança 

intitulada Abolição veio realizar transformações na estrutura mental e nos costumes 

de acordo com as novas classes sociais, pois, de acordo com Elias (1993, p. 57), a 

fim de distanciar-se das outras classes sociais, a classe superior cria padrões de 
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comportamento que vão, com o tempo, transformar-se numa segunda natureza ou 

mudança na estrutura de personalidade. 

Nesse sentido, com a Abolição, as relações e interações entre as classes 

passaria por uma mudança profunda por não haver mais seres humanos 

escravizados vivendo numa condição sub-humana, subserviente; mesmo assim 

houve impedimentos à inserção social do grupo negro: 
 
Muitas vezes em boas rodas eram admitidos tipos repugnantes cujo hálito 
empesteava a atmosfera, pois que eram ladrões, assassinos, sedutores, 
tudo quanto a vil sociedade comporta, mas eram brancos ou mulatos 
claros. (?) No entanto, nessas cidades havia médicos ilustres, advogados 
cujos nomes eram respeitados no mundo forense, artistas de real 
merecimento, homens de caráter irrepreensível, famílias cuja honradez não 
admitia dúvida, que por serem pretos eram desprezados por seus colegas. 
Os advogados, os médicos, os artistas brancos que no exercício de suas 
profissões tinham que pedir auxílio algum colega preto, atentos à 
superioridade de estudos deles, envergonham-se de apresentá-los em 
seus salões para não dar o que falar. 
Oh, santa estupidez, mas então, o que distingue o homem? O que o dá 
valor no meio em que vive? 
O homem distingue-se, eleva-se pela sua compostura social ou pela cor de 
sua pele, coisa de que ele não é culpado?...40 
 
 

O texto do jornal O Progresso nos ajuda a identificar como o Estado 

Brasileiro, através dos indivíduos pertencentes às “classes sociais superiores”, 

construiu o conceito de negro no pós-abolição e ao longo do seu processo 

civilizacional. A importância, por conseguinte, de relacionarmos autores, livros e 

teorias produzidas em diferentes épocas históricas busca entender os valores das 

“classes superiores” e do tempo histórico em que realizaram essas produções, 

concordando com Elias que o “processo civilizador refere-se a mudanças na 

estrutura de personalidade, processos culturais referem-se às mudanças nos 

padrões simbólicos produzidos pelas pessoas”. Segundo Elias, ainda, “processo 

cultural, desenvolvimento da economia e do conhecimento estão também 

relacionados ao processo civilizador” (1998, p. 64). 

Compreendemos, nesse sentido, que uma característica fundamental do 

processo civilizador brasileiro, sem dúvida, constitui-se na formulação e na 

reformulação contínua de leis nas quais se envolvem os indivíduos das diferentes 

classes sociais, instituições de muitos tipos, legisladores e leigos, constituindo 

movimentos em prol da aprovação dessas leis, como por exemplo, as leis que 

                                                 
40 (Jornal O Progresso: orgam dos homens de cor. Ano 1, nº 1, São Paulo, 24 de agosto de 1899). 
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paulatinamente foram substituindo o trabalho dos escravizados pelo trabalho dos 

assalariados: Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, Lei Eusébio de Queirós de 

1850, proibindo o tráfico de escravos, que corroborou a lei britânica Bill Aberdeen de 

1845, dando ao Império Britânico a prerrogativa de tornar prisioneiro os navios 

negreiros. Em 1888, assina-se a Lei Áurea, proibindo definitivamente, a escravidão 

negra. 

A Lei Áurea, contudo, não se constitui num avanço considerável para a 

população negra porque, segundo Skidmore (1976, p. 156), desde 1870, em vez de 

buscar mão-de-obra livre entre a força de trabalho migrante doméstico de outras 

regiões, os fazendeiros de café tentaram substituir os escravos pelos imigrantes 

europeus. Essa atitude dos fazendeiros de café devia-se ao fato de que a única 

função que viam como apropriada para o brasileiro nato era o trabalho pesado e, 

para o trabalho altamente organizado, os fazendeiros julgavam os imigrantes mais 

habilitados e dignos de confiança (SKIDMORE, 1976, p. 156). Essas atitudes e 

pensamentos são denotativos do início de um processo denominado de 

branqueamento da população brasileira. 

Houve a Abolição da escravização dos negros em 1888, houve o fim do 

Império em 1889, contudo as relações étnico-raciais de desigualdades iniciadas no 

Império mudaram muito pouco, efetivamente. Esse quadro constrói-se à medida que 

a abolição não trouxe em seu bojo a educação de qualidade, os meios de produção, 

a reforma agrária e outras ações de redistribuição de emprego e renda que estavam 

concentrados na mão das elites minoritárias e brancas da população brasileira, 

fazendo o pertencimento étnico negro e o racismo ser estruturante e determinante 

das faltas de oportunidades justas e possibilidades de ascensão social dessa 

parcela majoritária negra. 

Dessa forma, nesse país, suas relações étnico-raciais, a existência em seu 

interior de três diferentes etnias - negra, indígena e branca - instigam a sociedade e 

seus cientistas internacionais e locais a estudá-lo, buscando compreender sua 

formação e seu processo de construção de identidade no seio da nação que, de 

acordo com teorias já produzidas, no exterior e localmente, era vista como uma 

nação mestiça que mantinha em seu interior um povo degenerado e que não teria 

futuro próspero podendo fazer fracassar um processo de civilização instaurado no 

ocidente e aqui transplantado, de modo que o negro, sendo visto como um dos 
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responsáveis por esse possível fracasso, tornou-se o centro dos estudos científicos 

na passagem do século XIX para o século XX. 

O aprofundamento desses debates, por conseguinte, deu margens à 

construção de tentativas de solução do problema de civilização, degeneração e falta 

de perspectivas de futuro do Estado Brasileiro, optando-se pelo processo de 

branqueamento da população negra de modo que se objetivava que em poucas 

gerações, algo em torno de três ou quatro, a imigração pudesse ter diluído e 

exterminado a raça negra. Nesse sentido, exterminá-la, via processo de 

embranquecimento, configurava-se em condição para inclusão do Brasil no mundo 

da civilização, segundo estudiosos e cientistas eugênicos. 

A defesa do branqueamento ou da mestiçagem da população brasileira que 

consiste numa adaptação à vida e aos costumes dos trópicos e ao seu clima, bem 

como na eliminação dos negros através do branqueamento geracional, visava à 

colocação do mulato numa posição de maior prestígio social, afastando-o da 

identificação com a cor e as lutas do/a negro/a. 

Entre as teorias e teóricos que informaram, com suas pesquisas, o estado 

brasileiro para enfrentamento das questões étnico-raciais destaca-se um que, na 

primeira metade do século XX, especificamente na década de 30, tendo retornado 

dos Estados Unidos, o sociólogo Gilberto Freyre, foi quem fez uma nova leitura 

dessas relações étnico-raciais, através das teses defendidas no livro “Casa Grande 

e Senzala”. Usando diferentes fontes de pesquisa, bem como diferentes processos 

metodológicos, criticou a intolerância de outros países frente ao negro, falou do 

negro de forma elogiosa e demonstrou grande interesse pelo processo de 

miscigenação conforme afirmação abaixo: 
 
Vencedores no sentido militar e técnico sobre as populações indígenas; 
dominadores absolutos dos negros importados da África para o duro 
trabalho da bagaceira, os europeus tiveram entretanto de transigir com 
índios e africanos quanto às relações genéticas e sociais. (...) A 
miscigenação que largamente se praticou aqui corrigiu a distância social 
que doutro modo se teria conservado enorme entre a casa-grande e a mata 
tropical, entre a casa grande e a . (...) A índia, e a negra-mina a princípio, 
depois a mulata, a cabrocha, a quadradona, a oitavona, tornando-se 
caseiras, concubinas e até esposas legítimas dos senhores brancos, 
agiram poderosamente no sentido de democratização do Brasil (FREYRE, 
2001, p. 46). 
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Consideramos, dessa forma, que esse pensamento de Gilberto Freyre é 

revelador da crença na possibilidade de que as relações sociais, de afeto e sexuais 

entre negros/as e brancos/as terem sido precursoras de uma democracia racial, 

muito embora o termo por ele utilizado tenha sido democracia étnica. O autor 

reconhece, ainda, a importância desses contatos sociais, afetivos e intercarnais para 

promover a união entre as raças opositoras, bem como a ascensão social: 

 
A miscigenação, a dispersão da herança, a fácil e frequente mudança de 
profissão e residência, o fácil e frequente acesso a cargos e a elevadas 
posições políticas e sociais de mestiços e de filhos naturais, o cristianismo 
lírico à portuguesa, a tolerância moral, a hospitalidade a estrangeiros, a 
intercomunicação entre as diferentes regiões do país (FREYRE, 2001, p. 
371). 
 
 

De acordo com Freyre, paulatinamente, esse elenco de atitudes e ações 

ocorrendo cotidianamente iria amortecer as relações duais encontradas na 

sociedade brasileira, baseadas em contradições, discriminações, preconceitos e 

num autoritarismo político, pois “todo brasileiro mesmo o alvo de cabelo, traz na 

alma e no corpo a sombra ou pelo menos a pinta, do indígena ou do negro” 

(FREYRE, 2001, p. 343). Mas, no entanto, as premissas de Freyre de instituição de 

uma democracia étnica no Brasil não se concretizaram, uma vez que os negros e 

seus descendentes que conseguiram uma ascensão social percebiam suas chances 

de sucesso esbarrarem em muralhas intransponíveis como o racismo pessoal, 

institucional, o preconceito e a discriminação. 

Dessa forma, as atitudes racistas e discriminatórias deram origem a uma 

reação da elite intelectual negra brasileira, visando defender seus direitos humanos, 

de classe e para o conjunto da população afrodescendente, produzindo teses e 

debates que até hoje giram em torno da construção social de outros conceitos para 

definição dos diferentes grupos humanos brasileiros. 

Nesse sentido, consequentemente, outros teóricos surgiram e um segundo 

teórico considerado importante, bem como seus estudos, foi Florestan Fernandes. 

Suas ideias, surgidas em meados de 1965, vêm desfazer as da existência de uma 

democracia racial no Brasil, entendendo a ideia de democracia racial como um mito, 

um discurso construído com o intuito de arrefecer as lutas contra a discriminação e o 

preconceito racial existentes na sociedade contra o grupo negro da população 

brasileira. 
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Florestan Fernandes, dessa forma, tece um estudo da integração dos negros 

numa sociedade de classes e, como sociólogo, realiza uma análise da sociedade 

brasileira, buscando entender os motivos pelos quais o grupo negro da população 

brasileira ocupa posições subalternas em relação ao grupo branco na estrutura 

sócio-econômica do nosso estado-nação, terminando por concluir que as 

dificuldades de integração dos negros no mercado de trabalho livre paulistano no 

pós-abolição deve-se, segundo Fernandes, a um problema de estrutura mental do 

próprio negro, forjada enquanto uma segunda natureza, durante sua condição de 

escravo. 

Nesse sentido, Fernandes (1972, p. 89) chega a afirmar que para usufruir os 

direitos de Homem Livre, o negro precisa despojar-se de sua segunda natureza 

constituída enquanto escravo e liberto, e absorver as técnicas sociais que faziam 

parte do “mundo dos brancos”. 

A citação acima nos ajuda a compreender porque mesmo tendo sido um 

pioneiro ao criticar o mito da democracia racial, mesmo assim, Florestan Fernandes 

tem sido severamente criticado por outros pesquisadores e setores do movimento 

social negro porque acreditava que as desigualdades existentes entre negros e 

brancos, paulatinamente desapareciam, conforme a livre competição por postos de 

trabalho, melhoria da renda das famílias, etc., uma vez que o alvo explicativo de sua 

tese sobre a situação do negro eram as diferenças de classes sociais, vistas como 

preponderantes em relação às diferenças étnico-raciais. 

Nesse sentido afirma Fernandes (1965, p. 220): “(...) a sociedade de classes 

abriu suas portas aos “homens de cor”, sob a condição de que se mostrassem 

capazes de enfrentar e de resolver os seus problemas de acordo com o código ético-

jurídico que ela instituía”. O que se percebe, na realidade, é que o Estado brasileiro 

e sua sociedade, têm deixado ao longo do pós-abolição que o segmento negro de 

sua população assuma a responsabilidade por sua própria emancipação e acesso 

ao poder, ao reconhecimento e ao status social equilibrado com os brancos. 

Nesse sentido, no século XX, percebem-se mudanças profundas na vida em 

sociedade, de modo que o Estado brasileiro, cedendo às pressões internacionais e 

locais, tem buscado orientar seu modelo educativo para a consideração da 

existência de diferentes etnias no seio da nação e para a busca do atendimento das 
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agendas41 econômicas, sócio-culturais e educativas inclusivas das reivindicações 

históricas do segmento negro brasileiro de combate à sua pouca participação nos 

mecanismos e instrumentos de poder e à condição de extrema pobreza da maioria 

dos negros e das negras. 

É importante salientar que no período de Ditadura Militar entre 1964 a 1977, o 

debate acerca do racismo, da discriminação racial, do preconceito de cor e da 

ocultação dos saberes africanos e afrodescendentes das discussões travadas no 

campo educativo brasileiro perderam intensidade. Essa época, que vai 

aproximadamente de 1965 até o final da década de 1970, não foi das mais 

estimuladas para pesquisar e escrever sobre as relações raciais no Brasil: o tema 

racial passou a ser definido como questão de segurança nacional. Em 1978, esses 

debates ressurgem e, até os nossos dias, registra-se uma militância negra 

profundamente atuante no campo político e do combate ao racismo pessoal e 

institucional, bem como na proposição de medidas efetivas para que haja um 

equilíbrio na distribuição de poder e pelo acesso igualitário aos bens materiais e de 

consumo, bem como às posições de prestígio social. 

Essa militância negra, aliada aos vários movimentos sociais, tem tido 

respostas positivas por parte dos gestores públicos na federação, nos estados e 

municípios desde os anos 90, de modo que modificações significativas foram feitas 

no Programa Nacional do Livro Didático-PNLD, reformulando ou reprovando a 

compra de livros que veiculam preconceitos e ou a discriminação étnico-racial, leis 

têm sido criadas e inúmeras reformulações têm sido feitas em leis que 

regulamentam o ensino público para a introdução dos saberes científicos africanos e 

afrodescendentes nos diferentes níveis e modalidades do ensino público na 

federação brasileira. 

 

2.4 Contribuições do Movimento Negro Unificado – MNU para a Educação no 
Estado Brasileiro e para a construção do conceito de etnia negra 

 

O Movimento Negro Unificado - MNU escreveu uma autobiografia intitulada: 

1978-1988 - 10 Anos de Luta Contra o Racismo. Essa autobiografia de apenas 
                                                 
41 Em 1950, no Rio de Janeiro, o I Congresso do Negro Brasileiro, organizado pelo Teatro 

Experimental do Negro (TEM), já recomendava “o estímulo ao estudo das reminiscências africanas 
no país bem como dos meios de remoção das dificuldades dos brasileiros de cor e a formação de 
Institutos de Pesquisas, públicos e particulares, com esse objetivo” (NASCIMENTO, 1968, p. 293). 
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setenta e seis páginas e oito capítulos traça a história do surgimento e fundação do 

MNU, em 18 de junho de 1978, em São Paulo, numa conjuntura social em que se 

buscou denunciar que passados quase cem anos da abolição da escravização dos 

negros pelos brancos, as relações sociais, institucionais e pessoais vivenciadas no 

cotidiano do estado brasileiro eram marcadas pela manutenção do segmento negro 

da nação num permanente estado de subordinação e de não inserção no sistema 

econômico, político, educativo, de qualidade, que pudesse conferir igualdade de 

condições e exercício pleno dos direitos humanos que uma nação deveria conferir a 

todos os seus indivíduos. 

Quando observamos a ilustração da capa que foi produzida para essa 

autobiografia, percebemos o nível de envolvimento do artista com o problema das 

desigualdades étnico-raciais ali discutidas, uma vez que usa a temática bélica, das 

armas, do policiamento, da perseguição e da rendição do negro que só tem como 

alternativa pôr suas mãos ao alto, uma vez que armas como facas caseiras e outras 

de enorme poder letal estão apontadas e ameaçando tirar-lhe a vida, caso reaja, o 

que nos faz concordar com Elias (1990, p. 253) quando afirma que em situações de 

conflito e ameaças fomentamos “uma visão odienta do lado opositor e uma visão 

louvável idealizada de seu próprio lado, de sua missão e valor”. 

 
Figura 1. Capa do livro autobiográfico do MNU. 

O livro aludido, cuja capa apresentamos acima, torna-se muito importante 

como achado de pesquisa por representar uma opção de resgate escrito da história 

do Movimento Negro Unificado, mas também da história de outras lutas dos povos 

descendentes dos africanos que sofreram o tráfico transatlântico de seres humanos 

e que foram desqualificados no que diz respeito às suas possibilidades de produzir 
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conhecimento, cultura e, especialmente, a cultura escrita, demonstrando que, nesse 

período, aqueles que fundaram e promoveram o debate acerca do racismo 

brasileiro, da existência da discriminação institucional e pessoal nas relações sociais 

praticadas no seio da nação foram indivíduos das camadas escolarizadas e médias 

da população negra buscando “democracia racial” real não apenas formal, 

discursiva. 

Nos dez anos de vida do MNU, fez-se um extenso debate sobre o racismo 

brasileiro ao mesmo tempo em que se apresentavam proposições para superação 

dessa problemática demonstrando experiências e ações exitosas realizadas por 

organizações negras na Bahia, Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco e para 

construção de uma “autêntica democracia racial”. Buscou-se apoio e deu-se apoio 

às lutas internacionais contra o racismo e o apartheid, e à libertação dos povos 

africanos e afrodescendentes onde quer que estes se encontrassem 

geograficamente. Houve uma tentativa de unificação com os vários movimentos 

negros do país em torno de um hino: 

 
Hino ao MNU 

 (Nethio Benguela) 

 

A certeza de ser movimento 

Negro Unificado 

A malícia de ter no pensamento 

Toda luta do passado 

 

Na praça, palanque 

Ecoa pelos ares 

O grito da negrada 

Zumbi não morreu 

Ora viva Palmares1 

Nossa luta unificada. 

 

Há! Que sabor deve ter 

Um pedaço, espaço no poder. 

 

E se poder é bom  

Negro também quer o poder 

Cantando em alto tom 
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Negro também 

Quer o poder. 

 (MNU, 1988) 

 

O hino do MNU, acima explicitado, à medida que conclama a negrada a se 

unificar e gritar por um pedaço de poder, revela as características imprescindíveis a 

essa luta para conseguir o poder almejado: conhecer as lutas passadas, seus 

líderes e ir para as praças cantar alto e unido. Um olhar apurado lançado sobre a 

capa produzida para o livro investigado, bem como para o hino produzido contido no 

mesmo livro, revela uma figuração estabelecidos-outsiders. A capa e o hino que 

constam dessa autobiografia do MNU são exemplos de que aqueles e aquelas que 

os produziram têm conhecimento de que, no Brasil, um grupo tem historicamente se 

posicionado numa relação hierárquica de interdependência, tirando do outro as 

chances de obter poder e status, e que consegue, ainda, monopolizar essas 

chances. 

Segundo Elias (2000, p. 201), “não só pequenas comunidades, mas também 

homens e mulheres, governos e partidos políticos, assim como dúzias de grupos que 

costumamos caracterizar por sua proveniência “étnica”, estão entrelaçados como 

estabelecidos e outsiders”. É nesse sentido que a capa e o hino do MNU se 

apresentam como modelo de regularidade esclarecedor e apropriado na 

investigação das mudanças sociais estruturais no uso do conceito de etnia negra no 

campo da produção e difusão dos saberes afrodescendentes na educação brasileira. 

O livro que investigamos apresenta um outro documento que colabora para a 

elucidação das fronteiras entre os grupos brancos e negros da sociedade brasileira, 

fronteira essa percebida como bastante aguda e rígida, uma vez que na capa se 

apreende um negro rendido e, mesmo assim, atacado pelas costas, pelo hino, 

apreende-se a relação social de um grupo negro de “de fora” do poder, algo visto 

como bom e necessário ao ponto de se querer um pedaço, não o poder total. A carta 

de princípios denuncia uma relação negros e brancos extremamente conflituosa e de 

longa duração, com práticas de racismo contra o negro institucional e pessoal 

havendo necessidade urgente de “unir forças para mudar esse estado de coisas”, 

construindo, no dizer do MNU, uma “autêntica democracia racial” e pela “libertação 

do negro” mesmo já tendo havido libertação formal em 1888, levando-nos a 

concordar com Elias (2000, p. 205), ao afirmar que “problemas de liberdade e 
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problemas de poder encontram-se em estreita conexão”, o que fica explícito na carta 

de princípios do MNU, transcrita como encontrada: 

 
Carta de princípios do MNU 

 

Nós membros da população negra brasileira – entendendo como negro 

todo aquele que possui na cor da pele, no rosto ou nos cabelos, sinais 

característicos dessa raça -, reunidos em Assembléia Nacional, 

CONVENCIDOS da existência de: 

 

-discriminação racial 

-marginalização racial, política, econômica, social e cultural do povo negro 

-péssimas condições de vida 

-desemprego 

-subemprego 

-discriminação na admissão em empregos e perseguição racial no trabalho 

-condições subhumanas de vida dos presidiários 

-permanente repressão, perseguição e violência policial 

-exploração sexual, econômica e social da mulher negra 

-abandono e mal tratamento dos menores, negros em sua maioria 

-colonização, descaracterização, esmagamento e comercialização de 

nossa cultura 

-mito da democracia racial 

 

RESOLVEMOS juntar nossas forças e lutar por: 

-defesa do povo negro em todos os aspectos políticos, econômicos, sociais 

e culturais através da conquista de 

-maiores oportunidades de emprego 

-melhor assistência à saúde, à educação, e à habitação 

-reavaliação do papel do negro na história do Brasil 

-valorização da cultura negra e combate sistemático à sua comercialização, 

folclorização e distorção 

-extinção de todas as formas de perseguição, exploração, repressão e 

violência a que somos submetidos 

-liberdade de organização e de expressão do povo negro 

 

E CONSIDERAMOS ENFIM QUE: 

-nossa luta de libertação deve ser somente dirigida por nós 

-queremos uma nova sociedade onde todos realmente participem 

-como não estamos isolados do restante da sociedade brasileira 
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NOS SOLIDARIZAMOS: 

a) com toda e qualquer luta reivindicativa dos setores populares da 

sociedade brasileira que vise a real conquista de seus direitos políticos, 

econômicos e sociais; 

b) com a luta internacional contra o racismo. 

 

POR UMA AUTÊNTICA DEMOCRACIA RACIAL! 

PELA LIBERTAÇÃO DO POVO NEGRO. 

 (MNU, 1988, p. 19). 

 

 

Ao lermos a carta de princípios do MNU apreendemos que as populações 

negras e brancas que à época compunham o Estado Nacional brasileiro 

apresentavam diferentes estágios no desenvolvimento desse mesmo estado com 

prejuízos para o segmento negro que, no cantar, no desenhar e pintar e no escrever 

textos na modalidade escrita, carta de princípios, demonstrava estar envolto em 

armadilhas sociais e coerções sociais que o mantinham em situação de 

pertencimento à camada mais baixa da camada inferior da sociedade brasileira. 

Desse modo, esse nível de pobreza e de discriminação extrema aponta para uma 

grande distância entre essas comunidades custando a crer que pertencessem a uma 

mesma formação social, uma vez que o estado não os considerava “segundo uma 

mesma medida”, privilegiando os brancos em detrimento dos negros da sua 

população. 

Na autobiografia do MNU que ora estudamos, são apontados instituições e 

indivíduos que atrapalham e que colaboram para a efetiva participação do povo 

negro na estrutura social brasileira. Como aqueles que atrapalham estariam os 

racismos e, também, figurando inúmeras vezes e em tom de denúncia, o nome de 

Gilberto Freyre e a teoria da democracia racial. Nesses termos, “tal teoria, que tem 

em Gilberto Freyre, seu grande defensor, afirma claramente que negros e brancos 

desaparecerão (genocídio), em função das trocas sexuais e que por isso o racismo 

no Brasil não teria lugar” (MNU, 1988, p. 23). Para desconstruir as noções 

defendidas por Freyre, o MNU recorre aos dados estatísticos do IBGE, 

demonstrando não haver alterações substanciais nas condições de vida do povo 
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negro desde a abolição até aqueles dias, diferentemente do que ocorre com a vida 

das elites brancas e hierarquizadas da população brasileira. 

Como instituições, indivíduos e ações que colaboram para um anti-racismo e 

para uma “autêntica democracia racial”, segundo o MNU, figuram: a resistência à 

escravidão do negro, a organização em Quilombos, especialmente o de Palmares, a 

participação do negro nas revoltas e rebeliões populares no Brasil como: a Revolta 

dos Alfaiates em 1799 (Inconfidência Baiana), a Revolução Pernambucana de 1817, 

a Revolta dos Malês de 1835 (na Bahia), entre outras lutas, e dá-se ênfase à 

instituição, no século XX, da Frente Negra Brasileira-FNB, nesses termos: “A Frente 

Negra Brasileira vai transformar-se na mais poderosa organização política negra de 

massa deste século. Tinha ramificações por todo o interior de São Paulo e vários 

estados... ainda que péssimos fossem os meios de comunicação da época” (MNU, 

1988, p. 69). 

Fundada em 16 de setembro de 1931 em São Paulo, a FNB teve seu estatuto 

aprovado em 12 de outubro desse mesmo ano; possuía “agitadores profissionais”, 

uma opção de trabalho, no mar de desempregados da época. Esses indivíduos, 

junto à FNB, organizavam passeatas e desfiles com a presença de inúmeras 

mulheres e crianças. A FNB possuía em seus quadros um número expressivo de 

empregadas domésticas que garantiam à FNB a possibilidade de honrar seus 

compromissos financeiros, uma vez que essas mulheres contribuíam com hum mil 

réis por mês extraídos dos seus salários como empregadas domésticas, grande 

contingente de associadas que a FNB conseguiu mobilizar. 

A FNB conseguiu, de acordo com o MNU, “congregar 200 mil” negros e 

negras, e estendeu-se por vários estados: Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Minas 

Gerais, Espírito Santo, Maranhão, Sergipe, Bahia e Pernambuco. No estado de 

Pernambuco, o responsável pela fundação da Frente Negra Pernambucana em 

1936 foi Solano Trindade, poeta, teatrólogo, agente cultural, militante, fundador 

também, junto com Ascenso Ferreira, José Vicente Lima42 e o pintor Barros (O 

Mulato), do Centro de Cultura Afro-brasileiro, época em que publica também seus 

primeiros poemas com temáticas negras de modo que atuava no sentido de 

identificar a procedência africana da nossa cultura e da língua portuguesa falada no 

                                                 
42 A pesquisadora Maria Auxiliadora Gonçalves da Silva (1994), em seu livro Encontros e 

desencontros de um movimento negro, estuda, especificamente, o Movimento Negro Unificado de 
Recife e, nele, entrevista José Vicente Lima nos últimos dias de sua produtiva vida. 
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Brasil, bem como a compreensão da forma africana e afro-brasileira de lidar com as 

religiões de matriz africana. Em 1942 foi morar no Rio de Janeiro, deixando um 

grande legado do ponto de vista da escrita de si (autobiografia), da cultura, da 

educação, da emancipação do negro na sociedade brasileira. 

Para o MNU, portanto, A Frente Negra Brasileira foi um movimento social de 

suma importância, devido à sua organização, pois possuía um órgão de divulgação, 

o Jornal “A Voz da Raça”, e propostas contidas no seu estatuto: Educar o Brasil, 

país de analfabetos, sendo o negro a maior porcentagem, e Congregar todos os 

homens da raça, qualquer que seja sua condição, e, em 1936, a FNB passou a 

partido político, segundo o MNU, “perdendo unidade interna e força na luta pelas 

reivindicações específicas da Comunidade Negra da época” (MNU, 1988, p. 70). O 

partido não participou das eleições que ocorreriam em 1938 porque foi, em 

novembro de 1937, segundo o MNU, “destruído pelo Golpe Militar realizado por 

Getúlio Vargas ao estabelecer o Estado Novo, dissolve todos os partidos, e junto 

com eles, o Partido Frente Negra”. 

O MNU discute, ainda, sua aproximação do Movimento de Mulheres e a 

inclusão em seu Programa de Ação de reivindicações ligadas à sexualidade feminina 

como ponto positivo na busca pela “autêntica democracia racial” no Brasil e, em seu 

programa, estabelece pontos ligados à luta pelos direitos sociais das mulheres à 

natalidade e ao aborto, ao fim da discriminação contra a mãe solteira, pelo fim das 

leis que condenam homossexuais e prostitutas, por creches e pela participação 

concreta das mulheres nas lutas concretas da comunidade negra. 

O MNU coloca também como colaborador para construção de uma “autêntica 

democracia racial no Brasil” e para constituição do MNU da Bahia o bloco Ilê Aiyê 

nesses termos: “O Ilê Aiyê surgiria como expressão dos anseios de grupos negros 

em busca de auto-afirmação cultural”. O surgimento do Ilê Aiyê, em 1974, propiciou 

todo um clima para a afirmação do Movimento Negro na Bahia, no 10º ano da 

Ditadura Militar. A fala do MNU acerca do surgimento e consolidação do Bloco Afro 

Ilê Aiyê é concluída da seguinte forma: “Não temos dúvida de que foi da discussão 

político-cultural que se travou nos inícios dos anos 70 que saíram os quadros do 

MNU da Bahia. Se durante o processo houve dissensões e conflitos irreversíveis, 

isso fica por conta da paixão...” (MNU, 1998, p. 17). 

Guiado pela paixão e pela busca da autêntica democracia racial no Brasil, 

movimentos sociais negros de cunho cultural, político, educacional se constituíram 
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pelo país, em alguns momentos recuando, reformando-se de modo a superar 

pressões políticas e militares, tendo o MNU sobrevivido e continuado a atuar no 

século XXI, de modo que em 18 de junho de 2009 completou 31 anos de existência 

e lutas para atingir os objetivos da sua carta de princípios. 

Nesse sentido, concordamos com Elias (2000, p. 97) ao afirmar que “as 

relações estabelecidos-outsiders permitem esclarecer as origens das exigências 

políticas e sociais depois do apartheid”. Consideramos os estabelecidos como 

aqueles e aquelas que estão de dentro do sistema de poder político, econômico, 

jurídico e social, e como outsiders aqueles e aquelas que estão de fora desses 

mesmos sistemas. A carta de princípios do MNU ao solidarizar-se com as lutas 

internacionais e locais pela busca de liberdade e de poder demonstra esse 

reconhecimento da condição de “de fora”, precisando lutar contra a falta de 

participação, a miséria, mas também demonstra e reforça o orgulho de ser negro, 

definindo esse conceito, demonstrando disposição e condições intelectuais e 

materiais para uma luta que “deve ser dirigida por nós”, revelando uma auto-estima 

positiva desses formuladores da carta reunidos em Assembléia Nacional. 

Elias (2000, p. 209) nos fala de uma “necessidade humana nunca serenada, 

de elevar a auto-estima, de melhorar o valor da própria pessoa ou do próprio grupo” 

e, nesse sentido, a capa do livro demonstra medo, rendição, o hino e a carta de 

princípios do MNU conclamam a população negra a reagir ao medo, considerando 

os saberes africanos e afro-brasileiros acumulados sobre lutas passadas e 

presentes de libertação e de busca pelo poder, o reconhecimento e a valorização 

dos traços físicos e culturais negros para com essa bagagem e a estima elevada, 

mudar o efetivo curso desses acontecimentos de exclusão, seus significados e seus 

sentidos, identificando os problemas históricos enfrentados pela população negra no 

Brasil, trazendo-os à tona de forma precisa e indicando os modos de solucioná-los. 

Uma das formas de solução dos problemas apontada pelo MNU consiste na 

revisão e na reformulação dos sistemas de ensino brasileiro com proposições 

sugeridas por Ana Célia da Silva – MNU/Bahia, nas páginas 48-51 do livro 

investigado em artigo intitulado: Estudos Africanos nos Currículos Escolares. 

Segundo a afirmação de Silva (1988, p. 48), “da pré-escola à universidade, tem-se 

primado por ocultar ou distorcer o passado histórico e a cultura do povo negro, na 

África e aqui, bem como apresentar o negro de forma inferiorizada, como seja: 

bêbado, serviçal, exercendo papéis considerados inferiores na sociedade”. A autora 
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prossegue também definindo o conceito de negro que além de assumir as 

características colocadas pelo MNU, acrescenta ser negro quem “tem na sua 

ascendência pessoas de raça negra”. 

Ana Célia em seu texto critica o sistema de ensino brasileiro e também os 

livros didáticos, a TV, o cinema, as revistas, a literatura, os jornais, as instituições 

como a escola, a igreja, as famílias, considerando-os como veículos de expansão da 

ideologia de inferiorização do negro, considerando ser importante a denúncia desse 

processo e a exigência de “um ensino que valorize todas as raças e suas culturas e 

não apenas a história e a cultura da raça branca, detentora do poder”. Ainda 

segundo essa autora, O Centro de Estudos Afro-Orientais/CEAO e outras entidades 

negras encaminharam, em 1983, projetos à Secretaria de Educação do Estado da 

Bahia, reivindicando a inclusão nos currículos de 1º e 2º graus da disciplina 

“Introdução aos Estudos Africanos” tendo sido implantada em sete escolas da rede 

estadual de Salvador, quatro anos depois da reivindicação feita pelas entidades 

negras. 

Investigando a autobiografia escrita em 1988 pelo MNU para contar os dez 

anos de sua história de vida, formação e lutas contra o racismo e a falta de 

participação no poder, pela comunidade negra da nação brasileira, pudemos 

observar e concluir que o conceito que é subjacente às falas dos militantes que dão 

seus depoimentos escritos e ilustrativos e também atuam como autores dessa 

autobiografia é o conceito de “raça negra”, agora introduzido nos debates como algo 

positivo para identificar os negros, diferentemente do que fizeram os ocidentais 

escravizadores ao nomear os escravizados. 

O MNU e seus integrantes, embalados por esse discurso positivado, puderam 

ressignificar o conceito de raça negra, estabelecer sua consciência identitária, 

afastando-se da construção cultural ocidental e eurocêntrica de raça negra que 

inferiorizava a África e seus descendentes de pele escura, defendendo uma 

hierarquia e etnocentria branca para todos os povos. O conceito de etnia negra que 

se constitui objeto de nossa investigação, nesse sentido, ainda não havia sido 

introduzido nesse período (1978-1988) nos debates travados entre esses 

intelectuais que compunham o quadro do MNU nos estados da federação em que o 

movimento se fazia representar. 
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Em 1978, contudo, surgiu em Salvador a Pedagogia Interétnica43 que, 

segundo Cruz (1987, p. 74), tem o objetivo de estudar e pesquisar o etnocentrismo e 

o racismo transmitidos pelo processo educacional e propor medidas para combatê-

lo. Os métodos que a Pedagogia Interétnica prescreve para o combate ao racismo 

são três, a saber:  
 
Método Curricular: consiste na elaboração de um currículo escolar 
fundamentado na cultura e nos valores dos grupos étnicos dominados. 
Método Dramaterapêutico: indica a ação dramática como instrumento de 
combate ao racismo. A dramaterapia de J. Moreno e Brechet/Boal. Visa 
influenciar dialogicamente na mudança de atitudes preconceituosas, 
pautando-se em uma ação crítica e transformadora da realidade, em 
sintonia com a filosofia do teatro dialético e concreto que prevê a 
participação do espectador. Questiona assim, a problemática política e 
existencial dos grupos dominados. 
Método comunicativo: recomenda a “propaganda” como veículo de combate 
o racismo. A “propaganda” interétnica se apóia em uma filosofia da 
comunicação dialogal e emancipadora, requerendo, destarte, a co-
participação e o diálogo entre os sujeitos comunicantes. O método 
comunicativo aconselha a utilização de cartazes anti-racistas, filmes, slides, 
vídeos, cartilhas, textos, palavras e demais meios de comunicação social 
(CRUZ, 1978, p. 74). 
 
 

Esses métodos acima propostos visam ao reconhecimento dos valores do 

homem e da mulher, percebidos enquanto sujeitos, com um pertencimento étnico 

específico e portador de conhecimentos vários e válidos, necessitando virem à tona 

para compor as matrizes de saberes científicos a serem ensinados e aprendidos, 

diferentemente do que a educação nacional vinha praticando, colocando o 

pensamento ocidental como o único e verdadeiro, deixando-nos pensar os africanos 

e afrodescendentes como povos incapazes de formulações teóricas lógicas e 

passíveis de estudo e compreensão. 

A Pedagogia Interétnica, nesse sentido, introduz na educação o conceito de 

etnia, em 1978, propondo uma pedagogia, oriunda das pesquisas do Departamento 

de Ciências Sociais – UFBA - Universidade Federal da Bahia, com o Núcleo Cultural 

Afro-brasileiro de Salvador, com métodos explícitos como os referenciados acima e 

também com aspectos estruturais prescritos abaixo: 
 
Aspecto Histórico: discute os fatores históricos que condicionaram o 
desenvolvimento ou subdesenvolvimento deste ou daquele grupo étnico, 

                                                 
43 LIMA, Ivan Costa. Uma proposta pedagógica do movimento negro no Brasil: pedagogia 

interética de Salvador, uma ação de combate ao racismo. 2004. Dissertação (Mestrado). 
Universidade Federal de Santa Catarina – UFSCAR. 2004. Este texto recupera a história dessa 
pedagogia e seus proponentes. 
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além de propor uma reavaliação crítica da historiografia dos grupos étnicos 
dominados. 
Aspecto Culturológico: trata do sistema simbólico e dos valores impostos 
pelo grupo étnico dominante sobre os grupos étnicos dominados. 
Aspecto Antrobiológico: aborda as teorias da superioridade racial e propõe 
a sua desmistificação, difundindo as modernas teorias antropológicas. 
Aspecto sociológico: aponta os fatores sócio-culturais que condicionam a 
marginalidade dos grupos étnicos dominados na estrutura global da 
sociedade. 
Aspecto Psicológico: considera o complexo de superioridade do grupo 
étnico dominante e o complexo de inferioridade e auto-rejeição do grupo 
étnico dominado (CRUZ, 1978, p. 75). 
 
 

A Pedagogia Interétnica, portanto, constitui-se numa proposição que busca 

articular três métodos de combate ao racismo, com cinco aspectos estruturais, de 

modo a promover uma educação nacional que contemple a nossa pluralidade étnica 

e cultural, colocando os saberes indígenas, afro e eurodescendentes num patamar 

de equilíbrio de poder. Essas práticas pedagógicas oriundas dos setores do MNU, 

em consonância com a UFBA, no entanto, repercutiram pouco, de modo que nossas 

academias discutem frequente e insistentemente propostas pedagógicas, teorias e 

conceitos oriundos da França, Inglaterra, Alemanha e Estados Unidos, silenciando 

acerca de uma importante formulação de pensamento educacional nativo, não 

abrindo debates nem mesmo para criticar, muito menos para adotar. 

O Movimento Negro Unificado - MNU, no entanto, acreditando ainda que “a 

educação é a base sobre a qual estrutura-se a forma de agir e de pensar de um 

povo”44, escolheu como temática a ser discutida no VIII Encontro de Negros do Norte 

e Nordeste ‘O Negro e a Educação’ e assim o fez, tendo como sua “preocupação 

central questionar a negação da importância do negro na formação social brasileira, 

através dos meios oficiais de educação do país”. Esse encontro ocorreu na 

Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, no ano do Centenário da 

Abolição da Escravatura, nos dias 29, 30 e 31 do mês de julho de 1988. 

O livro-relatório do encontro constitui-se numa importante fonte de dados para 

aqueles que desejem investigar o papel do MNU na construção de uma agenda de 

princípios para a elaboração de políticas públicas de promoção da igualdade racial 

na educação ofertada pela nação brasileira aos povos que dela fazem parte. O texto 

escrito é muito rico e esclarecedor no sentido de evidenciar as temáticas 

imprescindíveis ao debate acerca da história da educação do negro, conteúdos, 

                                                 
44 Frases extraídas do livro: VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste – O Negro e a Educação, 

onde consta relatório produzido pelo MNU e a Escola Maria da Conceição. 
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práticas e conceitos fundamentais, uma vez que se oportunizou uma troca das 

experiências vivenciadas nas escolas municipais, comunitárias, escolas alternativas 

e de cunho cultural-religioso e também artístico. 

Apresentamos abaixo a capa do livro-relatório do VIII Encontro de Negros do 

Norte Nordeste, onde são apresentadas crianças fotografadas brincando em creche 

montada para a participação de mulheres no evento, sem a preocupação de não 

poder participar por não ter com quem deixar suas crianças. Comparando a capa da 

autobiografia do MNU com a capa abaixo, percebemos um tom mais suave, levando 

ao debate público a importância da educação para o negro e, em especial, para as 

crianças que são retratadas num momento de aprendizagem lúdica e pela prática 

cultural de descendência africana. 

 

  
Figura 2. Capa do livro-relatório do VIII Encontro de Negros do Norte Nordeste. 

Participaram desse encontro, referenciado nessa capa do livro, na categoria 

de inscritos, 330 indivíduos, e o livro lista nome, endereço e entidade a qual cada um 

pertence, fazendo uma ressalva ao fato de que além dos 330 participantes muitas 

outras pessoas estiveram presentes sem terem feito inscrição prévia e, dessa forma, 

o nome não consta da lista. 44 entidades se fizeram representar no evento. 17 

convidados para participarem como painelistas e/ou debatedores faltaram ao 
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encontro. Na oportunidade, discutiram-se, utilizando a técnica de painéis, dois temas 

com a participação de vários debatedores, painelistas e a presença de secretarias 

de educação estaduais e municipais conforme se apresenta no seguinte quadro: 

 

Quadro 4 - Temáticas relevantes na abordagem dos saberes africanos 
afrodescendentes de acordo com o MNU – Movimento Negro Unificado, produzido a 

partir da leitura do livro-relatório do VIII Encontro de Negros do Norte/Nordeste 
 

 
Temáticas Painelistas Debatedores 

Perfil da Educação 
 Oficial e Projetos 

Secretaria de Educação da 
Prefeitura do Recife 
 (Biu Vicente) 
 
Secretaria de Educação da 
Prefeitura de Itambé 
 (Maria Leci Bezerra) 

Secretaria Municipal da Cultura  
do Rio de Janeiro (Helena Teodoro) 
 
Movimento Negro Unificado - BA 
 (Ana Célia da Silva) 

Mulher Negra:  
Família e Educação 

Conselho Nacional dos 
Direitos da Mulher 
 (Suely Carneiro) 
 
Representante da Guiana 
Francesa 
 (Gérard Police) 

Movimento Negro Unificado – BA 
 (Valdeci Pereira do Nascimento) 
 
Gilda Guimarães – Militante Negra / PE 
 
Movimento Negro Unificado-PE 
 (Marcos Pereira) 
 
Maria Reneude de Sá – FAFIRE / 
Secretaria de Educação do Município de 
Recife 

O Papel do Professor na 
Descolonização do Ensino 

Helena Teodoro 
 
 
Maria Eliete Santiago – 
FAFIRE / PE 
 
Gildália Anjos dos Santos – 
MNU – BA 

Tereza França – Centro de Educação e 
Cultura Saltimbancos 
 
Alzenir Cabral do Nascimento – 
Faculdade de Palmares 
 
Carlos Rosembalg – Centro de Estudos 
Afro-Asiático – RJ 

Trabalhos de Grupo 
/ Discussão de Teses 

Tese 1 
Aprendizagem pela prática 
cultural 
 
 
Tese 2 
Aprendizagem pela prática 
cultural-religiosa 

Animadoras 
Lúcia dos Prazeres – Escola Maria da 
Conceição 
 
Elza Lobo – Conselho de Participação e 
Desenvolvimento da Comunidade Negra 
de São Paulo (Experiência em Guiné 
Bissau) 
 
Animadoras/es 
Mestre Didi – SECNEB – BA 
Mãe Betinha – Terreiro Iemanjá-Sabá 
Bassami – Recife/PE 
Pedro Lourenço Filho – Etnopsicólogo – 
Recife/PE 

Fonte: Anais do VIII Encontro de Negros do Norte e Nordeste. 
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O quadro produzido nos dá a dimensão da necessidade de diálogo com 

diferentes instituições, países, regiões, estados, municípios, diferentes tipos de 

escolas: públicas oficiais, comunitárias, alternativas, diferentes níveis e modalidades 

de ensino, bem como, diferentes autores/as, atores e atrizes sociais, militantes e não 

militantes da causa do negro para realização da discussão da temática “o negro e a 

educação”, construindo um “todo de sentido”. 

Considerando que o todo com sentido, portanto, que investigamos levantar é 

a sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira, na perspectiva da 

autobiografia dos/as indivíduos negros, verificamos que o VIII Encontro de Negros 

do Norte e Nordeste – O Negro e a Educação faz uso do conceito de raça em vários 

momentos, especificamente ao referir-se ao objetivo do encontro: “procurou-se 

evidenciar estratégias de atuação dos movimentos negros que possibilitem resgatar 

o papel histórico, econômico e cultural da raça negra no Brasil, norteadas pelo 

fortalecimento de sua identidade étnico-cultural”. 

Um momento marcante de uso do conceito étnico foi feito no relato de 

experiências de uma fundadora do MNU-Recife/PE e militante histórica da causa do 

negro brasileiro, que não constava da programação oficial nas modalidades de fala 

apresentadas, mas teve um texto escrito garantido nas últimas páginas do relatório, 

Inaldete Pinheiro: 
 
Seguindo uma tradição colonial a escola brasileira insiste na omissão do 
reconhecimento do segmento étnico africano do Brasil, contribuindo para 
reforçar discriminações e estereótipos que prejudicam a identidade desta 
população. De contrapartida insistimos na revisão destes valores, com a 
proposta de uma nova escola baseada na multiplicidade racial do País 
(Inaldete Pinheiro, 1988, p. 165). 
 

 

O quadro produzido, as falas do MNU-Recife/PE, o relato de experiência 

intitulado: Está a escola preocupada com a criança negra? de Inaldete Pinheiro, 

apresentam o conceito de etnia, étnico ainda como sinônimo de raça considerando o 

tempo histórico vivenciado em que a medicina genômica que estuda os traços de 

hereditariedade e sequenciou o DNA, provando que raças não existem, ainda não 

havia divulgado essas descobertas. No entanto, as discussões travadas nesse 

encontro fincaram as bases para introdução dos saberes afrodescendentes nos 

currículos escolares oficiais com propostas concretas e realizáveis, levando em 

conta temáticas imprescindíveis como: Perfil da Educação Oficial e Projetos, Mulher 
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Negra: Família e Educação, O Papel do Professor na Descolonização do Ensino e 

Discussão das Teses: Aprendizagem pela prática cultural da Escola Comunitária 

Maria da Conceição, cuja coordenadora era e ainda é Lúcia dos Prazeres, e 

Aprendizagem pela prática cultural-religiosa de Salvador/BA. 

Um outro dado bastante relevante do encontro consiste no fato de que as 

preocupações discutidas no campo teórico puderam ser vivenciadas no campo da 

prática cotidiana, uma vez que os organizadores do encontro montaram uma creche 

onde as mulheres puderam deixar seus filhos e filhas por todos os três dias 

consecutivos do evento, sendo cuidados, socializados e vivenciando as mesmas 

atividades que estavam sendo propostas nos relatos de experiências apresentados 

nos diferentes grupos de discussão conforme mostram as fotos abaixo.  

Essas ações do MNU têm um caráter muito importante porque essas 

crianças, que nas escolas formais conviviam com as atitudes racistas de caráter 

negativo, discriminatório e excludente para com o negro e a negra e para com 

aqueles que vivem em condição de extrema pobreza, puderam, ao longo do 

congresso, contudo, participar de vivências onde as práticas anti-racistas foram 

exercitadas, com as crianças, que viveram outras possibilidades educativas 

pluriétnicas, pluriculturais e respeitosas das diferenças, conforme foto 2 abaixo 

observada: 

 

 
Foto 2. Crianças filhas dos militantes do MNU participantes do VIII Encontro de Negros do Norte e 
Nordeste, praticando as proposições educativas defendidas pelo MNU em creche organizada para 
cuidar e garantir a participação das militantes mulheres no mesmo encontro. 
 

O surgimento do MNU na sociedade brasileira, sua forma estruturada de 

organizar-se com hinos, produção de livros autobiográficos, produção de carta de 
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princípios, a apresentação das pessoas e instituições que ajudam e atrapalham a 

emancipação do negro brasileiro, os seus investimentos na promoção de congressos 

e na discussão acerca da importância da educação nacional tratar os saberes 

africanos e afrodescendentes, bem como a importância de nos assumirmos e nos 

aceitarmos como negros/as, usando as palavras “raça negra” em suas formulações, 

colabora para a compreensão pelo Estado brasileiro da existência de um grupo 

étnico diferenciado na sociedade brasileira, sua permanência e construção de 

fronteiras. 

De acordo com Barth (1998, p. 8), os grupos étnicos devem ser investigados 

na forma de seu processo organizacional por ser assim que eles se distinguem dos 

outros grupos e assim o fazem quando atribuem a si próprios e fazem com que 

outros os atribuam conceitos enunciadores de diferenças étnicas. Nesse sentido, o 

conceito de etnia que estamos discutindo buscou classificar pessoas no primeiro 

momento em que foi usado na antropologia, pois, segundo Barth (1998, p. 9), os 

grupos étnicos possuem “a sua identidade básica e mais geral, supostamente 

determinada por sua origem e formação”. E o MNU, portanto, auto atribuindo-se o 

conceito de negro, denunciando as práticas sociais racistas e seu aprofundamento, 

busca para o negro o poder sócio-econômico, educacional, cultural e político no seio 

da nação brasileira, de forma que se constitui em grupo étnico por terem sua origem 

comum, na descendência dos povos que sofreram escravismo criminoso e o racismo 

institucional. 

Esses povos que sofreram escravismo criminoso, provenientes da África 

ocidental e meridional, conhecidas hoje sob os nomes dos países: Zaire, 

Moçambique, Angola, Congo, Nigéria, Niger e Golfo de Benin, deram origem aos 

povos afrodescendentes brasileiros, a quem se deu o conceito de “raça negra”, 

produzido pelas teorizações evolucionistas e social darwinistas. Esse conceito foi 

aceito pelos próprios negros do MNU, ressignificado e positivado, estando num 

momento de crise em função das novas descobertas científicas ligadas à medicina 

hereditária que sequenciou o DNA e afirma a inexistência de raças entre os 

humanos. Esse decurso cego do processo civilizador está a causar 

constrangimentos a quem usa cientificamente ou socialmente o conceito de raça 

negra que tem sido substituído em alguns setores sociais, acadêmicos e legais pelo 

conceito de etnia negra, objeto de nossa investigação e suas relações com o acesso 

ao poder pelos afrodescendentes. 



 93

Nesse segundo capítulo, portanto, discutimos o conceito de raça enquanto 

uma construção científica ocidental, buscando responder às questões relativas à 

origem do conceito tendo percebido que sua produção se deu no século XVII, 

socialmente, e no campo científico eurocêntrico, no século XVIII e que teóricos 

brasileiros e instituições como o MNU, até hoje o utilizam, de modo a revelar e tratar 

do problema do negro no Brasil tornando esse conceito importante na administração 

das relações humanas entre os povos do mundo e no seio da população brasileira 

cujas relações sociais se dão baseadas num racismo institucional, considerando que 

o racismo também tem o poder de produzir o seu duplo, o anti-racismo, a resistência 

aos processos de dominação e, nesse sentido, observamos também que o conceito 

de raça tornou-se uma herança preciosa e de difícil abandono por parte da 

academia brasileira e dos vários setores do MNU. 

No próximo capítulo, discutiremos as leis educativas produzidas pelo estado 

brasileiro e suas instituições, ao longo do século XX, entendendo a emergência 

dessas leis como forças coercitivas, prescrições educativas dos comportamentos 

dos indivíduos, para combate ao racismo e instituição de uma nova ordem que leve 

em consideração a diversidade dos saberes, uma vez que a diversidade humana se 

impõe como uma característica universal. 
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CAPÍTULO 3 AS LEIS INTRODUTÓRIAS DOS SABERES AFRODESCENDENTES 
E SUAS CONSEQUÊNCIAS NA ORGANIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO BRASILEIRA  

 

A legislação produzida num município, estado ou federação, acerca da 

educação vem substituir um costume antigo por um novo costume, o que torna 

essencial relacionar as práticas legislativas com as práticas pedagógicas produzidas, 

pós publicização das novas leis, bem como com as relações sociais, econômicas, 

culturais e políticas mais amplas desenvolvidas na sociedade. Nesse sentido, se 

pode melhor compreender as leis educativas como um ordenamento jurídico 

característico do campo educativo, mas que guarda implicações com outros campos 

da vida social, de acordo com Thompson: 
 
Pois “a lei” enquanto uma lógica de igualdade, sempre deve tentar 
transcender as desigualdades do poder de classe, ao qual é 
instrumentalmente atrelada para servi-lo. E “a lei” enquanto ideologia, a 
qual pretende reconciliar os interesses de todos os graus de homens, 
sempre deve entrar em conflito com o sectarismo ideológico de classe 
(THOMPSON, 1987, p. 360 – 361). 
 
 

Na Inglaterra de Thompson, tornou-se necessário a ele o estudo da igualdade 

entre as classes, mas, no Brasil, as desigualdades são muito mais profundas, muito 

mais prementes, precisa-se de igualdade de classes, igualdade étnico-racial, 

igualdade educacional, enfim, tornando-se necessárias as leis educacionais 

existentes, bem como, a promulgação e efetiva legitimação e o controle social para 

fazer valer a construção e a exercitação das políticas públicas étnico-raciais 

equitativas. 

Observamos, consequentemente, que a construção de políticas públicas de 

referência para os povos afrodescendentes no Brasil que pudesse pautar a 

Educação das Relações Étnico-raciais nos currículos escolares, propostas 

pedagógicas e práticas de ensino, como vimos, no capítulo II, nesse sentido, são 

uma reivindicação antiga do Movimento Negro Brasileiro desde o século XIX e 

intensificada nos anos 80 do século XX, principalmente em função do advento do 

Centenário da Abolição, mas também devido provavelmente aos novos estudos e 

pesquisas realizados pelas academias internacionais e nacionais levando-nos a 

concordar com Thompson (1987, p. 358), ao asseverar que “as regras e categorias 

jurídicas contribuem para a autodefinição ou senso de identidade dos homens”. 
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Acreditamos, com base nesse sentido defendido pelo autor, que estas 

discussões antigas do movimento negro, e que se aprofundam nesse início de 

século XXI na esteira da III Conferência Mundial de Combate ao Racismo, 

Discriminação Racial, Xenofobia e Intolerância Correlata, ocorrida em Durban na 

África do Sul, em setembro de 2001, colaboram para que se busque o 

enfrentamento dos problemas ligados às relações étnico-raciais, culturais, religiosas 

entre os países presentes à conferência, bem como no seio desses mesmos países, 

nos trazendo contribuições importantes na construção e na expressão de 

determinadas identidades pessoais, coletivas e profissionais dos/as educadores/as 

brasileiros/as. 

Pesquisas realizadas por vários pesquisadores comprovam a inserção 

diferenciada dos negros na educação brasileira e, corroboradas pelo IBGE, serviram 

como importantes instrumentos nas mãos do MNU, do movimento social negro e 

outros setores da sociedade civil que puderam cobrar dos legisladores e gestores 

municipais, estaduais e da federação, ações e promulgação de leis visando à 

promoção do avanço nessa luta contra o racismo, a discriminação racial e 

promovendo a democratização do ensino ao incorporar a História e a Cultura Afro-

Brasileira e Africana aos diferentes níveis e modalidades da educação pública e 

privada. 

A legislação nos Estados-Nação, deste modo, e na educação funciona como 

um mecanismo de controle externo sobre as instituições e sobre os indivíduos de 

uma sociedade, prescrevendo códigos normativos que possam favorecer a 

pacificação interna, a igualdade, a inclusão justa e os comportamentos 

compreendidos como civilizados. Sendo o racismo e a exclusão de grupos 

indesejáveis nas sociedades democráticas, criam-se leis que possam proporcionar 

mudanças nas relações desiguais e nas referências mútuas entre negros e brancos 

existentes nas figurações sociais anteriores de modo que haja um equilíbrio de 

poder como assegura Thompson (1987, p. 358): “As formas e a retórica da lei 

adquirem uma identidade distinta que, às vezes, inibem o poder e oferecem alguma 

proteção aos destituídos do poder”. 

Nesse sentido, no campo da educação, os saberes ocidentais e 

eurocêntricos, nos últimos anos, por força de lei, têm passado a conviver com os 

saberes afrodescendentes, causando um desequilíbrio na sua hierarquia e poder 

social e educacional o que nos permite fazer um histórico das leis e prescrições que 
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colaboram como bases introdutórias dos saberes afrodescendentes na Educação 

Brasileira, na ordem cronológica em que aparecem e da forma como incidem sobre 

os diferentes níveis e modalidades de ensino no país. 

Nesse sentido, uma primeira questão a nos guiar nesse terceiro capítulo 

consiste em saber quais são as leis brasileiras que buscam normatizar o ensino e a 

aprendizagem dos saberes africanos e afrodescendentes nos diferentes estados e 

municípios da federação. A segunda questão refere-se ao uso do conceito de raça 

proferido nesses discursos que visam controlar externamente os comportamentos 

dos educadores, educandos e gestores da educação. Esse conceito de raça persiste 

ou já teria sofrido mudanças, considerando sua refutação como categoria científica 

inexistente quando se trata da humanidade? Como essa legislação tem organizado 

o ensino fundamental, médio e superior para dar conta dessas novas demandas 

educativas? 

Nesse terceiro capítulo, portanto, objetivamos fazer um levantamento e uma 

análise das leis e das prescrições que colaboraram na reelaboração do conceito de 

raça nos currículos escolares brasileiros, lançando as bases introdutórias dos 

saberes afrodescendentes, de modo a perceber se a retórica da Educação das 

relações étnico-raciais contida nas leis tem encontrado eco nos costumes das 

pessoas e instituições educativas, especialmente, na ordem cronológica em que 

aparecem. 

 

3.1 Leis internacionais e nacionais que colaboraram para a introdução dos 
saberes afrodescendentes e do conceito de etnia negra na educação brasileira 

 

Internacionalmente, 

1. Declaração Universal dos Direitos Humanos – Organização das Nações 

Unidas (ONU) – 1948, no seu Artigo 2 declara que: “Toda pessoa tem 

capacidade para gozar os direitos e as liberdades estabelecidos nesta 

Declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, 

língua, religião, (...) ou qualquer outra condição”.  

 

O conceito de raça está incorporado à Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que coloca fronteiras éticas às relações entre todos 

os povos do mundo, no entanto, não impediu que as leis racistas dos 
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EUA só viessem a começar a ser desmontadas no final dos anos 1960 após 

inúmeros episódios de violência extrema dos brancos contra os negros e 

de fortes movimentos de resistência e multiculturais, nem impediu a existência do 

Apharteid na África do Sul e as atrocidades cometidas contra quem se insurgia 

contra esses regimes de segregação racial. 

 

Nacionalmente, 

 

1. A Carta Magna do Brasil, a Constituição Brasileira de 1988, no seu Artigo 5: 

“Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”.  

Dados atualizados no que diz respeito à educação das crianças de sete a 

catorze anos nos dizem que temos 97% delas sendo atendidas nas escolas 

públicas, 80% dos adolescentes de 15 a 17 anos estão estudando, mas apenas 30% 

dos jovens de 18 a 24 anos estão na escola, sendo que 71% destes estão no ensino 

fundamental e médio e 12,1% em cursos de graduação. No Ensino Superior, 

prevalece o elitismo e a exclusão; por exemplo, podemos constatar que houve 

expansão universitária, mas 74,1% dessas matrículas pertencem às faculdades 

particulares e 25,9% às universidades públicas. Os brancos no Ensino Superior 

somam 72,9% e 3,6% (INEP, 2004). Observa-se um funil educativo onde o ensino 

das crianças encontra-se quase que totalmente universalizado, enquanto o ensino 

médio para os jovens e o Ensino Superior para os jovens e os adultos não 

apresentam rendimentos satisfatórios, apontando falhas na proclamada igualdade 

legal. 

 

2. A Lei nº 9.394 de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB de 

1996, no seu inciso I, diz respeito à igualdade de condições para o 

acesso e a permanência na escola. 

 

As leis acima explicitadas expressam mudanças na estrutura social 

internacional e nacional, apontando para tratamento igualitário para todos os 

indivíduos das figurações sociais, no entanto, observamos que esses discursos 

oficiais, um com mais de sessenta anos e o outro com mais de vinte anos, se 

traduzem em mudanças sociais muito sutis, haja vista as condições de penúria e 

desigualdade de poder em que vivem as populações negras de vários países da 
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África e de outros países onde os negros e as negras para lá foram levados na 

condição de escravizados. 

Consideramos as leis extremamente importantes enquanto uma conquista 

que garante a retenção e o exercício dos direitos dos indivíduos em sociedade, 

contudo, a existência delas não garante, por si só, a transformação das relações de 

poder e a dinâmica da manutenção dos privilégios de determinados países, 

sociedades, grupos humanos e indivíduos que historicamente mantiveram relações 

sociais de dominação dos brancos sobre os negros, não de igualdade, desde os 

tempos coloniais. 

Em 22 de agosto de 1988, cria-se a FCP - Fundação Cultural Palmares, pela 

Lei nº. 7.668. Esse órgão é uma entidade pública que passa a funcionar vinculada 

ao MINC - Ministério da Cultura, e teve o seu Estatuto aprovado pelo Decreto nº. 

418, de 10.01.92. Tem importante significado para o movimento negro em prol da 

educação das relações étnico-raciais, uma vez que tem como sua principal função 

formular e implantar políticas públicas que objetivem a potencialização e a 

participação da população negra brasileira no processo de desenvolvimento, a partir 

de sua história e cultura. 

 

As leis nos diferentes estados da Federação 

1. Constituição do Estado da Bahia, promulgada em 05 de outubro de 

1989: 
Art. 275. É dever do Estado preservar e garantir a integridade, a 
respeitabilidade e permanência dos valores da religião afro-brasileira e 
especialmente: 
IV - promover a adequação dos programas de ensino das disciplinas de 
geografia, história, comunicação e expressão, estudos sociais e educação 
artística à realidade histórica afro-brasileira, nos estabelecimentos estaduais 
de 1ª, 2ª e 3ª graus. 
Art. 288. A rede estadual de ensino e os cursos de formação e 
aperfeiçoamento do servidor público civil e militar incluirão em seus 
programas disciplina que valorize a participação do negro na formação 
histórica da sociedade brasileira (Constituição do Estado da Bahia apud 
SILVA JUNIOR, 1998, p. 106-107). 
 

 

O Estado da Bahia mostra aqui um pioneirismo ao fazer referência à religião 

afro-brasileira historicamente discriminada e vítima de extrema intolerância religiosa 

como ocorreu em Alagoas por ocasião do fato histórico “O quebra de Xangô” em 

1812 e mais recentemente, nos anos 60-70, em Olinda e Recife, com o fechamento 

de terreiros de Umbanda e Candomblé e a exigência de alvará de funcionamento 
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para que uma prática religiosa pudesse ser exercida, o que não ocorreu com as 

outras religiões. O pioneirismo da Bahia talvez venha possibilitando aos outros 

estados e municípios da federação um modelo diferenciado no trato da educação 

considerando as contribuições da população negra. 

É importante salientar também que essa constituição baiana abarca os três 

níveis de ensino, percebendo ser fundamental intervir no terceiro grau considerando 

que na universidade formam-se formadores que logo estarão atuando na formação 

das crianças, jovens e adultos que acessam o primeiro e o segundo grau. Incluir 

também uma preocupação com a educação militar pode colaborar na reeducação do 

tipo e da qualidade de visão e abordagem dos indivíduos negros, carregados de 

relatos de despreparo, desmando e inclusive extermínio deliberado dessa população 

por milícias fardadas, esquadrões da morte, investidas policiais bárbaras em locais 

de vida e de lazer de maioria negra, favelas, invasões urbanas. 

Segue-se, abaixo, um conjunto de outras leis estaduais e municipais visando 

à reestruturação dos sistemas de ensino público e privado para introdução da 

educação das relações étnico-raciais num âmbito social mais amplo onde 

observamos que não há referência ao conceito de etnia negra. Os relatores, os 

legisladores ou grupos responsáveis pela formulação e promulgação das leis 

brasileiras usam, com frequência, nesse período, o conceito de afro-brasileiros e/ou 

raça negra, e/ou negros. 

 

2. Lei Orgânica do Município de Belo Horizonte, promulgada em 21 de 

março de 1990: 

 
Art. 182. Cabe ao Poder Público, na área de sua competência, coibir a 
prática do racismo, crime inafiançável e imprescritível, sujeito à pena de 
reclusão, nos termos da Constituição da República. 
Parágrafo único. O dever do Poder Público compreende, entre outras 
medidas: 
VI – a inclusão de conteúdo programático sobre a história da África e cultura 
afro-brasileira no currículo das escolas públicas municipais (Lei orgânica do 
Município de Belo Horizonte apud Silva Junior, 1998, p. 174). 

 
 

3. Lei nº 6.889, de 5 de setembro de 1991, do município de Porto Alegre, 

estado do Rio Grande do Sul: 
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1ª Fica incluído, nas escolas de 1ª e 2ª graus da rede municipal de ensino, 
na disciplina de História, o ensino relativo ao estudo da Raça Negra na 
formação sócio-cultural brasileira. 
 
Art. 2ª Ao lado dos grandes eventos da história da captura e tráfico 
escravagista, da condição do cativeiro, das rebeliões e quilombos e da 
abolição, torna-se obrigatório o ensino sobre a condição social do negro até 
hoje, bem como sobre sua produção cultural e movimentos organizados no 
decorrer da História Afro-Brasileira. 
 
Art. 3ª Para efeito de suprir a carência da bibliografia adequada, far-se-á 
levantamento da literatura a ser adquirida pelas bibliotecas escolares; 
debates e seminários com o corpo docente das escolas municipais, a fim de 
qualificar o professor para a prática em sala de aula. 
 
Art. 4ª O município promoverá a interdisciplinaridade com o conjunto da 
área humana: Língua Portuguesa; Educação Moral e Cívica; Geografia e 
Educação Religiosa, adequando o estudo da Raça Negra em cada caso. 
 
Art. 5ª É responsabilidade da SMED e do corpo docente das escolas 
municipais, através de suas direções, conjuntamente com a comunidade 
escolar local, propiciar o amplo debate da matéria constante no art. 2ª da 
presente Lei, visando à superação do preconceito racista existente na 
sociedade. 
 
Art. 6ª Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 7ª Revogam-se as disposições em contrário (Lei nº 6.889, de 05 de 
setembro de 1991, do município de Porto Alegre, estado do Rio Grande do 
Sul apud SILVA JUNIOR, 1998, p. 237-238). 

 

4. Lei nº. 7.685, de 17 de janeiro de 1994, do município de Belém, estado do 

Pará: 

 
Art. 1ª Fica incluído, no currículo das escolas da rede municipal de ensino, 
na disciplina de História, o conteúdo relativo ao estudo da Raça Negra na 
formação sócio-cultural brasileira. 
 
Art. 2ª Ao lado do ensino dos grandes eventos da história da captura e 
tráfico escravagista, torna-se obrigatório o ensino sobre a condição social 
do negro hoje, sobre a produção cultural de origem afro-brasileira, bem 
como dos movimentos organizados de resistência no decorrer da História 
brasileira. 
 
Art. 3ª A fim de qualificar o professor para a prática em sala de aula, no que 
diz respeito ao conteúdo objeto da presente Lei, realizar-se-ão 
cursos,seminários e debates com o corpo docente das escolas municipais 
com ampla participação da sociedade civil, em especial dos movimentos 
populares vinculados à defesa da cultura e da contribuição afro-brasileira. 
 
Art. 4ª A Secretaria Municipal de Educação promoverá a 
interdisciplinaridade com o conjunto de disciplinas, adequando o estudo da 
Raça Negra em cada caso. 
 
Art. 5ª É de responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e da 
Comunidade Escolar, através dos Conselhos Escolares, o amplo debate do 
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conteúdo constante no art. 2ª desta Lei, a superação do preconceito racista 
existente na sociedade. 
 
Art. 6ª Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se as 
disposições em contrário (Lei nº 7.685, de 17 de janeiro de 1994, do 
município de Belém, estado do Pará apud SILVA JUNIOR, 1998, p. 184). 
 

 

5. Lei nº 2.221, de 30 de novembro de 1994, do município de Aracaju, 

Estado de Sergipe. 
 
Art. 1° Fica instituído o curso preparatório para o corpo docente e demais 
especialistas da rede municipal de ensino, visando prepará-los para 
aplicação de disciplinas e conteúdos programáticos que valorizem a cultura 
e a história do negro e do índio no Brasil. 
 
Art. 2ª A rede municipal de ensino, deverá adotar no seu currículo 
disciplinas e conteúdos programáticos fundamentados na cultura e na 
história do negro e do índio no Brasil. 
 
Art. 3ª O curso preparatório terá os seguintes conteúdos: 
a) migração e áreas de distribuição de grande alcance; povoamento 
indígena da América e do Brasil; 
b) diversidade étnica dos povos indígenas no Brasil; população, línguas e 
culturas. Sua geografia; 
c) culturas indígenas, aculturação e processo de articulação com a 
sociedade nacional brasileira; manutenção e reconstrução das identidades 
étnicas; 
d) sociedade nacional, identidade étnica e povos minoritários. Por uma 
construção da cidadania; 
e) migração forçada dos africanos para o Brasil, origem e concentração 
étnicas no Brasil; 
f) reagrupamento étnico e resistência dos escravos; 
g) persistência, emergência e reconstrução de identidades étnicas negras 
no Brasil; as revoltas dos escravos como fenômeno político; 
h) as atuais identidades étnicas dos negros no Brasil e suas manifestações. 
 
Art. 4ª O programa constante do art. 3ª é flexível e aberto às sugestões de 
setores da sociedade civil interessada na questão da educação do negro e 
do índio, e da educação dos membros da sociedade nacional, quanto aos 
problemas que enfrentam essas duas grandes categorias de cidadãos 
etnicamente identificados. 
 
Art. 5ª Cabe à Secretaria de Educação do Município, através de seus 
órgãos competentes, tomar as devidas providências para a implantação 
desta Lei. 
 
Art. 6ª Esta Lei entrará em vigor na data da sua publicação. 
 
Art. 7ª Revogam-se as disposições em contrário (Lei nº 2.221, de 30 de 
novembro de 1994, do município de Aracaju, estado de Sergipe apud SILVA 
JUNIOR, 1998, p. 293-294). 
 

 

Diferentemente das leis antes elencadas, a lei do Estado de Sergipe, acima, 

introduz no seu texto o estudo do negro e também do índio, identificando-os como 
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“duas grandes categorias de cidadãos etnicamente identificados” e introduz ainda as 

expressões: identidade étnica, diversidade étnica, concentração étnica, 

reagrupamento étnico, o que nos autoriza a, baseados nos dados colhidos, afirmar 

que o conceito de etnia para fazer referência aos negros na legislação da educação 

brasileira e outras categorias correlatas surge no município de Aracaju/Sergipe, no 

ano de 1994. 
 

6. Lei nº 2.251, de 31 de março de 1995, do município de Aracaju, Estado de 

Sergipe: 

 
Art. 1ª Ficam incluídos, no currículo das escolas da rede municipal de 
ensino de 1ª e 2ª graus, conteúdos programáticos relativos ao estudo da 
raça negra, na formação sócio-cultural e política. 
 
Art. 2ª A rede municipal de ensino deverá adotar conteúdos programáticos 
que valorizem a cultura e a história do negro no Brasil. 
 
Art. 3ª Ao lado dos grandes eventos da história da captura e tráfico 
escravagista, da condição do cativeiro, das rebeliões e quilombos e da 
abolição, torna-se obrigatório o ensino sobre a condição social do negro, 
hoje, bem como sobre a produção cultural de origem afro-brasileira, como 
dos movimentos organizados de resistência no decorrer da História 
Brasileira. 
 
Art. 4ª Para efeito de suprir a carência de bibliografia adequada, far-se-á 
levantamento da literatura a ser adquirida pelas bibliotecas escolares do 
Município. 
 
Art. 5ª A fim de qualificar o professor para a prática em sala de aula, no que 
diz respeito à matéria objeto da presente Lei, realizar-se-ão cursos, 
seminários e debates com o corpo docente das escolas municipais, com 
ampla participação da sociedade civil, em especial dos movimentos 
populares vinculados à defesa da cultura e da contribuição afro-brasileira. 
 
Art. 6ª A Secretaria Municipal de Educação promoverá a 
interdisciplinaridade com o conjunto da área humana: Língua Portuguesa; 
Estudos Sociais; Geografia e Educação Religiosa e História, adequando o 
estudo da raça negra a cada caso. 
 
Art. 7ª É responsabilidade da Secretaria Municipal de Educação e da 
comunidade escolar, através dos Conselhos Escolares, propiciar o amplo 
debate da matéria constante no art. 3ª desta Lei, visando a superação do 
preconceito racista existente na sociedade. 
 
Art. 8ª Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. 
 
Art. 9ª Revogam-se as disposições em contrário (Lei nº 2.251, de 31 de 
março de 1995 do município de Aracaju, estado de Sergipe apud SILVA 
JUNIOR, 1998, p. 295-296). 
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7. Lei nº 11.973, de 4 de janeiro de 199645, do município de São Paulo, 

estado de São Paulo: 
 
Art. 1ª As escolas municipais de 1ª e 2ª graus deverão incluir em seus 
currículos “estudos contra a discriminação racial”. 
Parágrafo único. A inclusão referida no “caput” será realizada de acordo 
com os procedimentos estabelecidos pelas legislações federal e estadual e 
ficará condicionada à disponibilidade de carga horária. 
 
Art 2ª Regulamento definirá em qual disciplina os estudos contra a 
discriminação racial serão realizados e a respectiva carga horária. 
 
Art.3ª O Poder Executivo disporá do prazo de 90 (noventa) dias para 
regulamentação da presente lei, a contar da data de publicação desta. 
 
Art. 4ª As despesas com a execução desta lei correrão por conta da 
dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. 
 
Art. 5ª Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as 
disposições em contrário (Lei nº 11.973, de 04 de janeiro de 1996, do 
município de São Paulo, estado de São Paulo apud SILVA JUNIOR, 1998: 
276). 

 

 Aqui, a expressão estudos contra a discriminação racial está colocada de 

forma muito genérica, uma vez que os legisladores não nomeiam quem são os 

discriminados, não se arriscam a propor uma série de disciplinas, temáticas, 

históricos e problemas a serem estudados dando conta da discriminação para que 

se possa efetivamente realizar estudos que visem ao combate da discriminação 

étnica. 

 

8. Lei nº 2.639, 16 de março de 1998, do município de Teresina, estado do 

Piauí: 

 
Art. 1ª Fica inserido no Currículo da Escola Pública Municipal de Teresina 
a disciplina – VALORES TERESINENSES. 
Parágrafo Único. São considerados VALORES TERESINENSES para efeito 
desta Lei: 
 
I – a formação étnica da sociedade teresinense, especialmente, a história e 
as manifestações culturais da comunidade afro-piauiense; 
 
II – a literatura, a música, a dança, a pintura, o folclore e todas as 
manifestações e produção artístico-culturais locais; 
 

                                                 
45 Em 20 de novembro desse mesmo ano, foi promulgada a Lei nº. 9.315, que, embora não sendo 

uma legislação educativa, incide sobre o ensino, uma vez que inscreveu o nome de Zumbi dos 
Palmares no livro dos heróis da pátria. Num país cujos principais heróis estudados nas escolas são 
brancos, esse é um importante indicador de mudanças nas estruturas sociais e nos costumes dos 
indivíduos brasileiros. 
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III – os aspectos geográficos, históricos, paisagísticos e turísticos. 
 
Art. 2ª A Secretaria Municipal de Educação e Cultura ditará normas 
regulamentares para o cumprimento desta Lei. 
 
Art. 3ª Esta Lei entrará em vigor na data sua publicação. 
 
Art. 4ª Revogadas as disposições em contrário (SOARES, 2005). 
 

 

O município de Teresina faz aqui uma inovação não observada nos outros 

municípios e estados estudados para efeito de um levantamento do histórico da 

legislação educacional abordando as relações étnico-raciais de modo a fazer com 

que a educação tangencie os saberes afrodescendentes colocando a discussão da 

formação social étnica como um valor da cidade e dos indivíduos que nela vivem, 

nomeados, inclusive, como afro-piauienses. 

 

9. Lei nº 1.187 de 13 de setembro de 1996, Brasília, capital da república 

brasileira.  
 

Art. 1ª - O Estudo da raça negra é conteúdo programático dos currículos 
das escolas de 1ª e 2ª graus do Distrito Federal. 
 
§ 1ª - No Estudo da raça negra, serão valorizados os aspectos sociais, 
culturais e políticos da participação do negro na formação do país. 
 
§ 2ª - Cabe à Secretaria de Educação, por seus órgãos competentes, 
proceder à revisão dos currículos a fim de adequá-los a esta Lei. 
 
Art. 2ª - A qualificação dos professores e o constante aperfeiçoamento 
pedagógico exigidos para a implementação do disposto no art. 1ª ficarão a 
cargo do Poder Executivo. 
 
Parágrafo único – Para alcançar o fim a que se refere o caput, o Poder 
Executivo realizará: 
I – cursos, seminários e debates com a participação da sociedade civil, 
especialmente dos movimentos populares vinculados à defesa da cultura e 
da contribuição afro-brasileira; 
II – intercâmbio com organismo nacionais e internacionais voltados à 
valorização do negro; 
III – análise do material didático, preponderantemente o bibliográfico, a fim 
de suprir as carências identificadas (BRASÍLIA, D. O., 1996). 
 
 

Como a maioria das leis estudadas, a do Distrito Federal mantém o conceito 

de raça negra em seu texto legal, mas, no entanto, nos parece a mais completa uma 

vez que trata de questões fundamentais a uma mudança de paradigma rumo à 

incorporação dos saberes afrodescendentes e de uma educação das relações 

étnico-raciais na educação brasileira quando legisla sobre os currículos, a 
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qualificação profissional, o trato com o material didático e a bibliografia a ser usada, 

a participação da sociedade civil e dos movimentos populares que podem fazer o 

controle social do andamento das políticas públicas, tendo faltado, a nosso ver, 

discorrer sobre o papel da universidade e de onde vem o financiamento de todas 

essas ações. 

10. Lei nº 3.708, de 9 de novembro de 2001, do estado do Rio de Janeiro, de 

autoria do deputado estadual José Amorim, do Partido Progressista 

Brasileiro (PPB) 

 

Institui cotas de até 40% para as populações negras e pardas no acesso às 

universidades estaduais. Foi a primeira lei que implementou a reserva de vagas nas 

universidades por critério de raça e cor. E em 20 de novembro desse mesmo ano, 

portaria do Ministério da Justiça institui o programa de ações afirmativas do 

ministério, estabelecendo cotas para afrodescendentes, mulheres e portadores de 

deficiência na ocupação de cargos de direção e contratações de empresas 

prestadoras de serviço e consultores (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 484). 

Várias outras leis e decretos relativos à instituição de cotas nos concursos 

públicos, nos ministérios como o da Justiça, acerca da ocupação de cargos de 

direção e contratação de empresas prestadoras de serviço, foram sendo instituídos. 

Em 2002, no dia 13 de maio, o Decreto nº. 4.228 instituiu, no âmbito da 

administração pública e federal, o Programa Nacional de Ações Afirmativas, sob a 

coordenação da Secretaria de Estado dos Direitos Humanos do Ministério da 

Justiça, e em 22 de agosto, portaria do Ministério da Cultura instituiu cotas para 

afrodescendentes, mulheres e portadores de deficiência em cargos de direção e 

contratações (ibidem). 

 

11. Lei nº 10.558, de 13 de dezembro de 2002. 

 

 Criou o programa Diversidade na Universidade, com o objetivo de 

“implementar e avaliar estratégias para a promoção do acesso ao ensino superior de 

pessoas pertencentes a grupos socialmente desfavorecidos, especialmente dos 

afrodescendentes e dos indígenas brasileiros” (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 485). 
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12. Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 200346.  
 
Art. 26-A. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, oficiais e 
particulares, torna-se obrigatório o ensino sobre História e Cultura Afro - 
Brasileira. 
 
§ 1ª - O Conteúdo programático a que se refere o caput deste artigo 
incluirão 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. 
 
§ 2ª - 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. 
 
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de novembro como “Dia 
Nacional da Consciência Negra” (BRASIL D. O., 2003). 

 

Esse conjunto de leis, sendo promulgadas em diferentes épocas do Século 

XX e no início do século XXI, visando à implementação do ensino da História e da 

Cultura Africana e Afro-brasileira nos currículos escolares, demonstra um processo 

civilizador em curso operando deslocamentos e mudanças no trato com as ações 

educativas efetivas evidenciando que a estrutura política e as redes de 

interdependência de que fala Elias, tecidas pelos movimentos sociais negros, têm 

contribuído para o avanço no combate ao racismo e a uma maior participação na 

vida social e educacional dos indivíduos com pertencimento étnico-racial negro, 

demonstrando o lugar da educação para a civilização, uma vez que a educação 

confere empoderamento àqueles e àquelas que a detêm. 

A Lei Federal nº 10.639/03, promulgada pelo presidente Luiz Inácio Lula da 

Silva, depois dessas leis municipais e estaduais, é demarcatória da civilização que, 

segundo Elias (1993, p. 123), “pode ser entendida como uma mudança no controle 

das paixões e conduta, a qual guarda estreita relação com entrelaçamento e 

interdependência crescente das pessoas”.  
Dessa forma, essa lei não se configurou numa imposição autoritária de 

governo, mas num atendimento às reivindicações históricas da sociedade, um olhar 

sobre o que já estava acontecendo nos estados e municípios e, em particular, 

atendimento às demandas do movimento social negro organizado. 

                                                 
46 Nesse mesmo ano, em 21 de março a medida provisória nº 111, transformada em lei em 23 de 

maio (Lei nº. 10.678), criou a Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial – 
SEPPIR, da Presidência da República. E em 20 de novembro de 2003, o Decreto nº. 4.887 instituiu 
a Política Nacional de Promoção da Igualdade Racial - PNPIR (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 485). 
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Desse modo, discutir a lei nº 10.639/03 nos leva a entender que a construção 

do futuro da nação brasileira não pode prescindir do conhecimento do seu passado 

e a história do passado do Brasil que foi contada até hoje omitiu a contribuição dos 

povos africanos e de seus descendentes na construção do país, dando-nos, como 

consequência, uma imagem negativa do negro, e por extensão, da sociedade 

brasileira (BRASIL, 2004). 

No que diz respeito às sanções por não cumprimento de leis, é usual o 

desprezo e o desrespeito às leis brasileiras que não funcionam com o mesmo peso 

para ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres, o que torna necessários 

a mobilização e o debate envolvendo os educadores e as organizações da 

sociedade civil para que essa lei e outras mais recentes possam, de fato, serem 

cumpridas pelo poder executivo das esferas federal, estadual e municipal (BRASIL, 

2004). 

A lei nº 10.639 constituiu-se numa alteração à lei nº 9.394/96 de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que, com apenas três artigos, o 26-A, o 79-A e o 79-B, 

estabeleceu a obrigatoriedade do ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e 

Africana na educação, cumprindo o estabelecido na Constituição Federal de 1988, 

de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente e em consonância com o 

Plano Nacional de Educação, dispositivos legais que “asseguram igualdade de 

condições de vida e de cidadania, direito às histórias e culturas que compõem a 

nação brasileira, além de acesso às diferentes fontes da cultura nacional a todos os 

brasileiros” (BRASIL, 2004). 

A abrangência de lei nº 10.639/03 contempla a Educação Infantil, o Ensino 

Fundamental e o Ensino Médio. É importante salientar que a História da África 

sempre nos foi apresentada de forma secundária tanto nas escolas quanto nas 

academias. Nosso saber limita-se às informações veiculadas pela mídia: catástrofes, 

miséria, epidemias, guerra e muita fome. Desse modo, entendemos que a dimensão 

da pluralidade étnica brasileira, nas práticas pedagógicas, antes de fora da escola, 

irá se refletir nos currículos e nessas práticas com a adesão das Universidades 

Brasileiras à abordagem desses conteúdos nas diversas disciplinas pedagógicas e 

de formação de professores/as. 

Desse modo, em educação, temos pedagogias, metodologias, teorias das 

relações étnico-raciais por construir e, para isso, necessitaremos considerar as 

experiências exitosas de professores e de escolas ainda isoladas, mas podendo 
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tornar-se experiências de políticas públicas de promoção da igualdade racial na 

educação como sugerem os PCNs – Parâmetros Curriculares Nacionais (1997, p. 

32): 

 
[...] para viver democraticamente em uma sociedade plural é preciso 
respeitar os diferentes grupos e culturas que a constituem. A sociedade 
brasileira é formada não só por diferentes etnias, como por emigrantes de 
diferentes países. O grande desafio da escola é investir na superação da 
discriminação e conhecer a riqueza representada pela diversidade 
etnocultural que compõe o patrimônio sociocultural brasileiro, valorizando a 
trajetória particular dos grupos que compõem a sociedade. Nesse sentido a 
escola deve ser lugar de diálogo, de aprender a conviver, vivenciando a 
própria cultura e respeitando as diferentes formas de expressão cultural. 
 

 

No atual contexto em que o sistema público de ensino se encontra, o princípio 

democrático requerido para promoção da igualdade racial na educação não se 

evidencia plenamente porque as escolas transpõem para o alunado branco e negro 

uma perspectiva sócio-histórico-cultural eurocêntrica e padrões de beleza derivados 

de uma estética branca, com consequente desvalorização, silenciamento ou 

ocultação da estética e das formas de conceber o mundo construídas pelos 

afrodescendentes. 

Como exemplo, podemos citar o município do Recife que fez, recentemente, 

uma reforma e atualização da sua lei orgânica47 com a introdução da emenda nº. 

21/07, de autoria da comissão especial de revisão à lei orgânica do Recife, aprovada 

em 03 de julho de 2007. Nos artigos, parágrafos, capítulos que compõem a lei não 

se faz referência à condução de um ensino que contemple a educação das relações 

étnico-raciais, apesar da atualidade dessa discussão que vem sendo pautada em 

leis, nos debates midiáticos, na esteira da Conferência de Durban, das Ações 

Afirmativas e do respeito aos direitos humanos e à educação de todos os povos. A 

palavra raça é usada no artigo 133 do capítulo XI - criação e execução de 

programas que visem à coibição da violência e da discriminação sexual, racial, social 

ou econômica, na forma da lei.  

                                                 
47 A lei orgânica do município recifense foi promulgada em 04 de abril de 1990 e o acesso a ela foi 

realizado no dia 17/03/09 no seguinte endereço eletrônico:  
http://www.camara.recife.pe.gov.br/leis/lei-organica-

domunicipiodorecife/leiorgnicadorecifeatualizadaem20-1-08-2008.rar/view  
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Esse artigo de número 133 integra a “Política de Educação” que faz parte do 

título V que trata do Desenvolvimento Urbano e das Políticas Públicas Municipais da 

lei orgânica recifense. 

Causa estranhamento o fato de que, sendo recente, essa emenda, no que diz 

respeito à Política de educação, tenha silenciado acerca da educação das relações 

étnico-raciais e também porque o município tornou-se referência ao assinar convênio 

com o DFID - Órgão Britânico para o Desenvolvimento, e com o PNUD - Programa 

das Nações Unidas para o Desenvolvimento, para, junto com a Prefeitura de 

Salvador, desenvolver o PCRI - Programa de Combate ao Racismo Institucional, 

tendo produzido vídeos, cartilhas, realizado seminários locais, instituído um GTERÊ - 

Grupo de Trabalho em Educação das Relações Étnico-Raciais, participado de 

congresso internacional em Brasília para socialização das experiências exitosas 

nesse campo. 

Considerando a efervescência e a mobilização de setores da sociedade civil 

no Recife como o MNU-Movimento Negro Unificado, Djumbay, Observatório Negro, 

Articulação Negra, Escolas Comunitárias com recorte nos estudos étnico-raciais, as 

comunidades atuantes de Terreiros, os grupos culturais e de Capoeira, a temática de 

Negros e Negras do Orçamento Participativo e a Coordenadoria de Políticas de 

Promoção da Igualdade Racial em funcionamento na PR - Prefeitura do Recife, 

esperava-se uma lei orgânica mais avançada e propositiva no que diz respeito às 

disposições legais para introdução da história e da cultura afro-brasileira e africana 

nos currículos escolares de todos os níveis e modalidades do ensino público 

municipal recifense. 

Contudo, mesmo com as forças de esquerda à frente do poder legislativo e 

executivo por dez anos consecutivos, a PR – Prefeitura do Recife - não foi capaz de 

avançar na visão culturalista e folclórica dos saberes afrodescendentes, uma vez 

que deixa a cargo da Política da Cultura, capítulo XVIII, a responsabilidade do 

ensino desses saberes no Artigo 138: “O Município promoverá a pesquisa, a difusão 

e o ensino de disciplinas relativas à cultura afro-brasileira, indígena e outras 

vertentes, nas escolas públicas municipais”. 

Outro fato a destacar na educação ofertada pelo município recifense diz 

respeito à distribuição, em larga escala, da revista em quadrinhos Casa Grande e 
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Senzala48 que mereceu repúdio tanto por parte de alguns educadores municipais 

quanto por parte do movimento social negro49 e do MNU, que representado pelo 

Observatório Negro - OB, ofereceu denúncia, do fato, ao Ministério Público de 

Pernambuco - MPPE, cuja audiência aconteceu em 26 de novembro de 2008, às 14 

horas, na sede do MPPE. 

 Nessa audiência, o OB teve como representante a advogada Rebeca Duarte, 

que trouxe os elementos da representação contra a Fundação Gilberto Freyre, e 

contra as Secretarias de Educação da PR e do Estado de Pernambuco, fazendo a 

retrospectiva da ação contra a disseminação da obra "Casa Grande & Senzala em 

Quadrinhos" desde 2006, cujo relato segue-se abaixo: 

 
Essa ação se iniciou pelo Ministério Público Federal em Brasília, tendo sido 
reencaminhado o caso para a Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão em São Paulo que, por duas vezes, arquivou o pedido por 
considerar não haver elementos de racismo na obra denunciada. 
Relembrou que foi solicitada audiência com representante da PCR por 
diversas vezes e, na ausência de interesse da mesma sobre a denúncia, foi 
adentrada a representação junto ao MPPE, sendo que, até o presente 
momento, apenas o Governo do Estado havia respondido publicamente 
pelo compromisso de não utilizar a obra em sala de aula na rede pública 
estadual. Finalizou afirmando que a obra viola os direitos da população 
negra, em especial das mulheres e das crianças e adolescentes, sendo, 
portanto, necessário o seu recolhimento para evitar danos maiores. Em 
seguida, deu-se a palavra ao representante da Fundação Gilberto Freyre. 
Mais uma vez, a FGF demonstrou sua completa indiferença à denúncia, por 
não enviar nenhum de seus integrantes administrativos ou gestores, apenas 
o advogado constituído, que mais uma vez fez uma defesa de Gilberto 
Freyre como um pensador do Brasil, avaliando a obra como a 
representação da "verdade" e a nossa denúncia como um "mascaramento" 
desta dita "verdade"; em sua defesa, cumpriu fervorosamente o papel do 

                                                 
48 “Casa Grande & Senzala em Quadrinhos" é distribuída pela Fundação Gilberto Freyre e Editora 

Global aos estudantes das escolas municipais do Recife em visita à casa do sociólogo Gilberto 
Freyre num convênio da Secretaria de Educação da Prefeitura do Recife que, semanalmente, 
encaminha escolas de todos os níveis e modalidades de ensino para essas excursões pedagógicas, 
onde educador e estudantes recebem gratuitamente a cartilha para si, para a escola trabalhar os 
conteúdos ali veiculados. 

49 Os vários movimentos e indivíduos presentes: “A entidade Observatório Negro, o representante da 
Fundação Gilberto Freyre, o advogado Nilzardo Carneiro Leão, a secretária de educação da 
Prefeitura da Cidade do Recife, Maria Luiza Aléssio que havia realizado a distribuição do livro na 
rede municipal de ensino, a representante do GTERÊ, grupo de trabalho sobre educação e relações 
raciais da PR, a representante do Coletivo de Entidades Negras (CEN), da Articulação Negra de 
Pernambuco, e ainda a representação do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Centro Dom 
Hélder Câmara, do Centro de Cultura Luiz Freire - pela educadora negra Delma, da Ong Dignitatis, 
da A-Colher, da Relatoria Nacional pelo Direito ao Trabalho - por sua assessora e militante negra 
Rivane Arantes, e ainda a militante do movimento negro Marta Rosa, a antropóloga e professora 
universitária Liana Lewis, o vereador de Olinda e defensor de direitos humanos Marcelo Santa Cruz 
e o pastor anglicano Manoel Moraes. A audiência foi conduzida pelo promotor de cidadania, dra. 
Westei Conde, e pela dra. Catarina, promotora da educação. Como convidada, esteve presente a 
dra. Bernadete, coordenadora do GT Racismo do Ministério Público de Pernambuco (MPPE)” 
(DUARTE, 2008). 
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homem branco da Casa Grande, comentando inclusive - o dr. Nilzardo - que 
tinha muito orgulho em ter tido uma ama-de-leite negra. 

Após a defesa da Casa Grande, deu-se a palavra aos presentes 
que, em unanimidade, repudiaram a obra como material didático, fazendo a 
distinção da obra original - que tem seu uso restrito em atividades 
acadêmicas e, portanto, é passível a análises críticas - da obra 
quadrinizada, que impõe um cenário vívido de estereótipos racistas e 
sexistas, colocando a pessoa - principalmente a mulher negra e a mulher 
indígena - num local de violência naturalizada e tornada parte da cultura 
nacional como motivo de "orgulho", próprio do mito da democracia racial 
(DUARTE, 2008). 

 
 

Esse relato escrito e lido em audiência pela advogada Rebeca Duarte e aqui 

analisado nos leva a constatar que a existência de um programa de combate ao 

racismo, de uma coordenadoria de políticas de promoção da igualdade racial e de 

um grupo de trabalho em educação das relações étnico-raciais em vigência no 

âmbito da Prefeitura do Recife - PR e da Secretaria de Direitos Humanos e 

Segurança Cidadã - SDHSC e da Secretaria de Educação, Esporte e Lazer - SEEL 

não se constituíram em mecanismos capazes de combater o racismo, suas práticas 

e ritos, uma vez que, segundo relatório produzido por Duarte (2008), o racismo 

operou na SEEL, uma vez que se permitiu aos educadores e estudantes o contato 

com conteúdos e ilustrações racistas e sexistas, bem como com o mito da 

democracia racial, editado, agora, em linguagem passível de compreensão por 

indivíduos na fase infanto-juvenil. 

Dando continuidade ao estudo do histórico das leis educacionais, em 10 de 

março de 2008, surge a Lei nº 11.645, alterando 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": 
 

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 
afrobrasileira 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 
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escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e 
história brasileiras." (NR) 
Art. 2o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
 

 
A Reformulação da Lei nº 10.639/03 ocorre num momento em que ela está 

sendo modificada antes mesmo de ser implementada satisfatoriamente. Em seu 

lugar surge a Lei nº 11.645/08, que acrescenta o ensino da História e da Cultura 

Indígenas. Incluir os indígenas não é um problema, pois a educação deveria 

defender igualdade para todos, não apenas para os negros, como dispõe a carta 

constitucional do país. Entretanto, com essa ação, vive-se uma situação em que um 

compromisso com a população negra nem sequer foi cumprido, e já está sendo 

alterado porque os legisladores não levaram em consideração, nesse caso, o 

histórico das leis educacionais, considerando que a Lei. 2221/94 de Sergipe já 

contemplava, em seu discurso, o estudo das etnias negras e indígenas. 

No que diz respeito ao processo de transposição didática dos dispositivos da 

lei, o Ministério da Educação (MEC) e a Secretaria Especial de Políticas Públicas de 

Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR), criada em 23 de maio pela Lei de nº 10. 

678, lançaram as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações 

Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, 

acrescidas da Lei.10.639/03 e do parecer do Conselho Nacional de Educação – 

CNE: 

 
Fig. 5. Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, acrescidas da Lei nº 10.639/03 e do parecer 
do Conselho Nacional de Educação – CNE. 
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Esse documento acima reconhece que os sistemas de ensino trabalham com 

propostas educacionais que possuem bases pedagógicas e filosóficas próprias, mas 

os instrui a incorporar três outros princípios aos que já possuem: 

• Consciência Política e Histórica da Diversidade 

• Fortalecimento de Identidades e de Direitos 

• Ações Educativas de Combate ao Racismo e às Discriminações 

A SEPPIR – Secretaria Especial de Promoção de Políticas Públicas para a 

Igualdade Racial - também providenciou e já distribuiu para os estados e os 

municípios um Kit-piloto de livros paradidáticos que subsidiarão secretarias, 

coordenadorias e projetos públicos de educação que já estejam implementando a lei 

nº 10.639/03. Esse importante instrumento legal, no espaço público brasileiro, 

contribuirá para o entendimento e tratamento de importantes conhecimentos antes 

negados/ocultados e para o combate ao racismo que, para d´Adesky (2001), 

“apresenta-se como a configuração de superioridades intelectuais e civilizatórias do 

Ocidente em relação às culturas de origem africana ou indígena”. O autor nos dá a 

conhecer os racismos brasileiros, afirmando que a cultura ocidental coloca-se como 

a melhor e a mais importante entre as outras culturas que deram contribuição à 

matriz nacional brasileira. 

De acordo com Elias (1994b, p. 183), “grande número de estudos 

contemporâneos sugere que a estrutura do comportamento civilizado está 

estreitamente inter-relacionada com a organização das sociedades ocidentais sob a 

forma de Estado”. O estado, pois, para atender às necessidades dos indivíduos de 

vida plena e justa, junto às pressões nacionais e internacionais vai criando 

mecanismos de controle social em forma de leis que facilitam a convivência coletiva 

e as relações interétnicas, demonstrando que à medida que as estruturas sociais 

vão mudando, mudam também os modelos de comportamento e as estruturas 

psíquicas dos indivíduos perpassados por esses acontecimentos. 

 

3.2 Exemplos de Práticas Educativas Desenvolvidas na Perspectiva da Lei nº 
10.639/03  

 

A pesquisa intitulada: Práticas pedagógicas de trabalho com as relações 

étnico-raciais na escola na perspectiva da lei nº 10. 639/03, realizada no ano de 
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2009, constituiu-se numa parceria entre o MEC - Ministério da Educação, SECAD - 

Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, e UNESCO - 

Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, junto ao 

Programa de Ações Afirmativas da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais e 

teve como coordenadora nacional a Doutora Nilma Lino Gomes, da Faculdade de 

Educação da UFMG e como coordenador regional para o Nordeste 2 o doutor 

Moisés de Melo Santana do Centro de Educação da UFRPE – Universidade Federal 

Rural de Pernambuco50. 

Considerando a promulgação da Lei Federal nº 10.639/03 que orienta escolas 

públicas e privadas para o Ensino da História e da Cultura Afro-brasileira e Africana 

em todos os níveis e modalidades de ensino, especialmente em História, Arte e 

Literatura, buscou-se com a pesquisa acima referida realizar um mapeamento e uma 

análise das práticas pedagógicas de educação das relações étnico-raciais 

desenvolvidas pelas escolas estaduais e municipais em todas as regiões do país, de 

modo a subsidiar a elaboração de políticas públicas pelos/as gestores/as, além de 

levantar informações acerca do processo de institucionalização da referida Lei em 

todas as Unidades Federadas. 

Dessa forma, foi realizado um Estudo de Caso (LAVILLE; DIONE, 1999), em 

cada região do Brasil, em uma amostra de municípios, selecionando-se 06 (seis) 

escolas que trabalhassem na perspectiva da educação das relações étnico-raciais e 

da implementação da Lei nº 10.639/03, além de atenderem aos critérios básicos de 

variabilidade (Ex: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio; Redes 

Municipal e Estadual). 

A perspectiva teórica adotada foi a da Teoria da Transposição Didática (YVES 

CHEVALLARD, 1991), onde pudemos atuar em 30 (trinta) escolas, 6 (seis) em cada 

região do Brasil, observando as práticas, estratégias, atitudes, prioridades políticas 

dos gestores/as e/ou professores/as para o enfrentamento das dificuldades e a 

manutenção de propostas de mudanças pedagógicas que visam à educação das 

relações étnico-raciais e ao ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, 

conforme estabelecido pela Lei nº 10.639/03 e pelo documento Diretrizes 
                                                 
50 Os direitos autorais da obra intitulada Regional Nordeste II, fruto dessa pesquisa, foram cedidos à 

Nilma Lino Gomes, que figura em contrato celebrado em 21 de novembro de 2010 como 
cessionária. Numa cláusula do termo de cessão de direitos ficou definido que não há impedimento 
para que os/as cedentes/as utilizem a obra como desejarem. Moisés de Melo Santana coordenou a 
pesquisa no Nordeste II, tendo como pesquisadores-assistentes, Auxiliadora Maria Martins da Silva 
e Itacir Marques Luz. 
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Curriculares Nacionais para o Ensino da História e da Cultura Afro-brasileira e 

Africana (BRASIL, 2004). 

Os resultados obtidos foram:  

1. A publicação de um livro, contendo um relato contextualizado das práticas 

pedagógicas observadas e suas lições (300 páginas). 2. Resultado descritivo do 

mapeamento das ações de implementação da lei nº 10.639/03 nas regiões 

brasileiras e com os critérios e os indicadores de práticas pedagógicas estruturadas 

a partir das Diretrizes Nacionais da Educação das Relações Étnico-raciais (relatório 

de 700 páginas). 3. A obtenção de subsídios imagéticos para montagem de um 

documentário. 4. A organização de um Banco de Dados da pesquisa. 

No Nordeste 2, onde atuamos, particularmente, percebemos que os/as 

educadores/as privilegiam, na educação das relações étnico-raciais, as práticas 

educativas relacionadas à Linguagem: Dramatizações, Jogos Cantados como a 

Capoeira (Olinda-PE), o Reizado (Natal/RN) e a leitura e escrita de jornais, 

biografias e contos infantis de matriz afrodescendente, transformando o saber a ser 

ensinado e aprendido numa profusão de práticas escolares de linguagem oral, 

escrita e corporal, cujos exemplos abaixo ilustram a saga dos/as educadores/as na 

implementação da Lei nº 10.639/03. Vejamos: 

Exemplo 1: 

Na lista de trinta escolas, sete haviam sido indicadas pela Secretaria 

Municipal de Educação do Natal. Dentre as sete, escolhemos a Escola Municipal 

Josefa Botelho. 
Ao escolhermos a Escola Municipal Professora Josefa Botelho em Natal – 

RN, tivemos como orientação a nos auxiliar nessa escolha o fato das atividades 

planejadas serem realizadas ao longo de todo ano letivo, não se constituindo em 

trabalho específico, pontual, acerca das datas comemorativas, bem como a 

facilidade da realização de contato com esta escola, a receptividade e a 

disponibilidade em participar da pesquisa e a excelente recepção da diretora, para 

dizer como está desenvolvendo Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações 
Étnico-Raciais na Escola na Perspectiva da Lei nº 10.639/0, possibilitando ainda 

a disseminação das lições aprendidas com essas práticas em todo território 

nacional. 

No acervo de materiais visuais da escola pudemos observar vasta produção 

ligada ao Projeto: Congos de Calçola: Maquetes de igreja, três álbuns contendo mil 



 116

e quinhentas fotografias, compondo o registro fotográfico de todas as atividades e 

vivências do Projeto, bem como quadros com pinturas ligadas ao tema trabalhado, 

instrumentos musicais compostos com grandes baldes plásticos e latas de alumínio 

e, ainda, reis e rainhas do congo e outras figuras construídas com barro. 

Em conversas informais com docentes, pedagogas, bibliotecária e outros 

profissionais da escola, sobre o cotidiano escolar, na sala dos professores, na 

cozinha, percebemos que a presença da diversidade e da questão étnico-racial 

constitui-se uma preocupação constante e que as atividades desenvolvidas 

requerem a participação coletiva: merendeiras, diretora, comunitários. 

Não apenas os educadores são os principais atores envolvidos no trabalho 

com a questão étnico-racial na escola, mas integrantes da comunidade e de 

organizações não governamentais como a UFRN - Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte, e a UNICEF – Organização das Nações Unidas para a Infância, 

têm dado suporte teórico e técnico para o desenvolvimento dessas ações. 

A diretora e a professora de Artes, no entanto, nos parece, são as que mais 

contribuem para o sucesso da prática observada, articulando a coordenação, os 

outros profissionais da escola, a comunidade e outros diferentes atores. 

As práticas observadas são coletivas, uma vez que envolvem diferentes 

turnos, turmas e ações desenvolvidas extra-muros, no laboratório de informática, na 

biblioteca e no pátio, confirmando a existência de uma articulação entre os docentes, 

os responsáveis por esses espaços educativos e o trabalho com a questão étnico-

racial. 

Não foi possível perceber, na escola, nas classes ou em qualquer ambiente 

observado, cenas de violência, colocação de apelidos ou racismo entre os 

estudantes, donde inferimos que a escola conduz a relação com os alunos e alunas 

na perspectiva da diversidade étnico-racial. 

A professora pesquisada é brasileira, branca, casada, tem 53 anos. É 

católica, possui pós-graduação em Gestão Democrática pela UNIG-RS em 1999. Foi 

indicada para entrevista pela diretora da escola por atuar em várias turmas, por 

muitos anos, discutindo a educação das relações étnico-raciais. 

A entrevista com a professora Eliane nos permitiu identificar as principais 

temáticas/conteúdos/atividades por ela trabalhados: Oficina de Olodum, Dança de 

Olodum, Diáspora de Olodum, Pesquisa sobre a Capoeira, Apresentação da Dança 
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de Capoeira, Oficina de Bonecas dos Quilombos, Oficina de telas, Culminância: 

Culinária Afro-brasileira. 

As temáticas foram trabalhadas, segundo a professora, com os seguintes 

objetivos: 

• Viabilizar o Ensino dos conhecimentos específicos relativos à 

disciplina de arte, como: música, teatro, artes visuais, cultura popular e cultura 

afro-brasileira na sala de aula, considerando as vivências e as experiências 

que os educandos já têm adicionadas às linguagens visuais como forma de 

apreciar, ser conhecedor dos significados e capaz de contextualizar emitindo 

sua própria opinião como uma releitura; 

• Desenvolver a percepção e a imaginação para aprender a 

realidade; 

• Desenvolver a capacidade crítica e criadora de maneira a mudar 

a realidade que foi analisada; 

• Desconstruir para reconstruir, selecionar, reelaborar, partir dos 

conhecimentos e modificá-los de acordo com o contexto e a necessidade; 

• Desenvolver em sala de aula a linguagem afro-brasileira e 

indígena; 

• Levar ao conhecimento do educando as diferentes culturas e 

etnias; 

• Ampliar a visão de mundo proporcionando a contextualização; 

• Ampliar o conhecimento da ancestralidade dos Quilombolas. 

 

Essas temáticas e esses objetivos foram elencados pela professora a partir 

da apresentação de seu projeto de conclusão de curso feito para obtenção do 

certificado do Curso Afro-brasileiro e África na sala de aula, desenvolvido com os 

alunos dos ciclos do turno matutino e alunos da sexta série do turno vespertino da 

Escola Municipal Professora Josefa Botelho, concluído em novembro de 2007. Na 

entrevista, portanto, ficou elucidado que a professora possui formação para a 

educação das relações étnico-raciais, conhece e buscou praticar o que orienta a Lei 

nº 10.639/03 e as diretrizes curriculares nacionais. 
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Para realização desse trabalho a professora contou, segundo sua fala e 

registros, com: diretores, administrativos, pais, comunidade, alunos, equipe 

pedagógica, e muitas atividades foram vivenciadas. 

O Projeto África em Sala de Aula, desenvolvido em 2007 pela professora 

Eliane Agra, nos parece apresentar atividades que fazem referência às três áreas 

enfatizadas pela Lei nº 10.639/03: História, Literatura e mais enfaticamente, as 

Artes, uma vez que foram possibilitados muitos momentos de atividades corporais: 

dança, capoeira, desfile, música; baseadas nas artes plásticas: pintura com técnica 

acrílica, em papéis e também em telas, desenho, colagem, montagem de painéis, 

pintura do símbolo do Olodum, atividades ligadas à consolidação da leitura e da 

escrita e resgate histórico do Grupo Olodum, conforme a professora indica, em sua 

fala: 

 
Fiz com eles, teatro, dança jogos, brincadeiras, projetos de trabalhos, 
palestras, feiras, festejos, trabalhos com a comunidade, produção de textos 
confecção de mapas, Atividades muito bem planejadas e com roteiros 
sempre muito bem definidos e obedecendo a etapas, e passo a passo eu 
segui pesquisas, estudos, práticas, tudo dentro do contexto que a proposta 
pedia. Eu acho que foi porque a gente foi buscar na essência, né? A origem, 
o Porquê dos quilombolas, a idéia das demarcações dos terrenos que o 
branco tava querendo tomar tudo isso. E veio uma lei aí que ia proteger os 
quilombolas que eles estão realmente agora, sendo protegidos, né? É por 
aí. (E. A.). 
 

 

No ano de 2008, essa mesma professora foi convidada pela direção para, 

junto com a escola, e por estar realizando projetos ligados às temáticas 

afrodescendentes, participar do Selo UNICEF que, segundo a diretora e a 

professora, consiste num projeto de formação para subsidiar as escolas nas 

discussões acerca do Meio-Ambiente, Esportes, Política e Cultura. Nas 

reuniões/formações que se seguiram e considerando o histórico da comunidade do 

entorno, a escola escolheu trabalhar com o selo da Cultura. 

Pesquisaram-se os grupos culturais da comunidade, tendo sido encontrados: 

Capoeira, Bambelô, Congos de Calçola, Lapinha, Meninas da Vila, Pastoril e Pau e 

Lata. 

Todos os grupos apresentaram-se, na escola, para a comunidade escolar, a 

do entorno e outros convidados; fez-se entre os estudantes escolha para ver qual 

grupo seria estudado mais profundamente, tendo ganhado, segundo a professora, o 
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grupo Congos de Calçola. Após a eleição e por todo o ano letivo, fez-se o resgate da 

história de vida do “Mestre Correia”, conforme a diretora: 

 
Sr. José Correa que é o mestre dos Congos. A idéia era contar toda a 
história, todo o relato de como começou. E assim, o que eu achei bonito foi 
que eu não conhecia Sr. José Correia, mas fiquei apaixonada pelo velhinho, 
eu abraçava tanto esse homem porque é aquele jeito... (diretora). 
 

 

À medida que se construía a história de vida do “Mestre Correia”, fazia-se 

também um estudo acerca da comunidade e de suas tradições porque, segundo a 

diretora: 

 
(…) esse bairro é muito assim de pessoal nativo nascido daqui da Vila de 
Ponta Negra, agora não, que teve a expansão mobiliária; aí mudou um 
pouco essa situação... Então a gente trabalha muito nessa perspectiva de 
ver a questão da raça, das diferenças... (diretora). 
 

 

A percepção da diretora ligada às mudanças ocorridas no bairro por ocasião 

do fenômeno da expansão imobiliária parece corroborar os estudos realizados por 

Cunha Jr. (2007, p. 66), quando afirma que “as políticas urbanas organizaram o país 

e as cidades em função das imigrações européias”. Nesse sentido, em Vila de Ponta 

Negra, observa-se que populações negras tradicionais estão tendo que recuar da 

orla marítima, onde sempre viveram e criaram suas famílias e cultura, dando lugar a 

imponentes resorts, pousadas, bares e restaurantes cujos donos, em sua maioria, 

são descendentes de europeus.  

O relato da professora entrevistada também demonstra, um pouco, os 

movimentos das turmas no processo de construção do conhecimento pretendido 

acerca da história e da cultura da comunidade e do grupo cultural Congo de Calçola:  

 
Como eu trabalho com 1º e 2º Ciclos e durante o ano de 2008 também eu 
tinha EJA e tinha 6ª séries, eu trabalhei com todos eles de formas 
diferentes, mas que tinha o mesmo objetivo. Com a turma do EJA eu passei 
bastante filmes sobre a cultura e.... com os meninos da 6ª série foi 
ativamente assim, o trabalho desenvolvido com eles,... tem tudo aí 
registrado você pode ver os anexos. E com as crianças eu fiquei muito no 
desenvolvimento da fala, da linguagem oral e escrita e pela criatividade da 
blablação, que é um jogo pra desenvolver a auto-estima do aluno, através 
do movimento do teatro e da criatividade pra eles se sentirem assim 
confiantes e começarem a dizer, realmente, a aprendizagem oral e escrita, 
que é a maior dificuldade (professora).  
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As falas aqui retiradas do relatório da pesquisa e interpretadas demonstram 

que a educação brasileira pode se prestar para a realização de algo muito mais 

amplo que o ensinar a ler, a escrever e a fazer operações matemáticas, o trabalho 

aqui realizado de conhecimento de si, do outro, da comunidade, resgata a auto-

estima, promove a aceitação dos seus pertencimentos, fazendo da educação um 

salvo-conduto para construção da dignidade humana e da luta por uma vida humana 

com qualidade e integridade. 

 Percebemos também, por outro lado, que as educadoras entrevistadas 

precisaram usar o recurso da criatividade e da disponibilidade financeira própria, 

uma vez que demonstram uso de recursos não muito disponíveis na escola pública 

para realizar o trabalho de implementação da lei 10.639/03:  

 

Nesse sentido do trabalho que foi feito para o selo UNICEF teve os recursos 
mesmo tirados do bolso da direção (diretora). 
 
Os recursos foram doações, inclusive dos professores que se envolveram 
na ação, por parte da direção que se envolveu muito e os professores se 
envolveram na ação também. Eles mesmos se disponibilizaram a 
conseguir esses recursos (coordenadora). 
 
Agora, esse material que eu realizei aí. Foi tudo assim, a doação mesmo. 
Porque se não o trabalho não teria saído (professora). 
 

 

Percebe-se, de acordo com essas falas, que a introdução dos saberes 

africanos no currículo e nas práticas da escola pesquisada esteve envolto numa 

situação de pobreza, segundo Cunha Jr. (2007, p. 73), que “não é uma catástrofe 

natural, mas uma construção social, uma determinação de formas e prioridades de 

políticas públicas”. Para esse autor, a pobreza não atingiria igualmente e 

indiscriminadamente todos os grupos étnicos, mas atuaria particularmente na 

produção da pobreza entre os afrodescendentes e, desse modo, seriam os 

educadores que estariam tentando fechar lacunas do poder público que deixou a 

escola pobre no que diz respeito às necessidades materiais para implementar a Lei 

nº 10.639/03. 

Mesmo assim, produziu-se muito, segundo as falas: 

 
Tem todo o trabalho escrito, tem tudo documentado, fotografado, as 
fotografias estão aí, tem o nosso álbum eletrônico e vai fazer parte da 
nossa home page se Deus quiser”. (coordenadora). 
Assim... como vídeo, viram, material didático já fiz, algumas informações 
temos sim. Mas na maioria das vezes eu também busco, algo é... músicas 
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coisas assim pra eu levar pra eles. Porque a escola não tem tudo com 
realmente deveria ter, mas um dia ela poderá ter sim com certeza. Eu 
gosto muito de trabalhar com DVD, com áudio né? Com músicas, e sempre 
fazendo uma releitura daquilo ali e recriando e criando também. Não fica 
somente naquela pala, a gente vai atrás mesmo e busca criar coisas 
diferentes (professora). 
 
Quando a gente trabalhou a questão do selo UNICEF com os meninos... 
você acredita que vinham mães.... eu num falei pra você que tiveram 
entrevistas com o Sr. José Correia, então tinha mãe que vinha que era que 
fazia a merenda. Como tinham várias umas faziam merenda, outras 
lavavam, outras ficavam lá, ajudavam pra ajeitar figurino se era pra dançar 
se era pra fazer alguma coisa, pra arrumar até a exposição que a gente 
fez, era assim pra ajudar. Acredito até que em casa pra fazer aquelas 
maquetes algumas mães devem ter ajudado (diretora). 
 
É bom porque você sai da rua, vive mais na capoeira, quer dizer é bom pra 
pessoa dançar.... pra não estar esses negócios por aí, pra num se juntar 
com essas pessoas de mal, senão a pessoa só tem duas saídas cadeia ou 
a morte (Estudante 3). 
 
 

Pais, diretora, coordenadora, professora, estudantes, em suas falas, 

demonstram terem lançado mão de inúmeras estratégias didáticas para a realização 

do projeto didático Congos de Calçolas/2008 e os depoimentos colhidos nas 

entrevistas, bem como os registros fotográficos, nos parecem evidências de que 

essa vivência foi muito bem sucedida. 

No ano de 2009, a escola investe na consolidação dos grupos culturais, de 

modo que existe na escola, ensaiando dias de terças e quintas-feiras, no horário da 

noite, grupos que se originaram de todo estudo realizado e nos moldes dos grupos 

adultos que existem na comunidade e foram estudados ao longo de 2008. A 

professora, nesse ano, faz projeto para conhecer as histórias de vida das Rendeiras 

da Comunidade, a partir do projeto Congo de Calçolas, conforme entrevista:  

 
(...) peguei vários nomes dos grupos que tem aqui, e a gente junto com os 
alunos fizemos a eleição, e como eu morava perto dos Congos de Calçola, 
eu ia ter mais proximidade com eles, ia ter mais contato e mais tudo, como 
eu tive, acesso as revistas e tal, até um pouco antes dele falecer ele trouxe 
outro CD pra mim, novo tal. Veja que criou um vinculo muito grande, eu não 
tinha essa amizade, mas depois que foi... a turma escolheu e tinha esses 
parentes todos por aqui, eu me envolvi mais com eles assim, e eu achei 
fantástico esse envolvimento e eu acredito que foi a sementinha lançada. 
Eu sempre busco artes e ofícios é... na linguagem e na literatura que atenda 
as necessidades desses alunos. E, por exemplo, a rendeira, agora, eu 
trabalhei o tema da rendeira acho que Roseana Muray se não me falha a 
memória, e a gente trabalhou esse tema, até na Educação Infantil, que eu 
trabalhava a tarde na Educação Infantil, A Bailarina de Roseane Muray, 
acho que A Rendeira também é de Roseana e dos pequenininhos até os 
maiores, eu trabalhei nessa linha ampliando a visão deles. Entendeu? Acho 
que é por aí, a gente constrói através da estética visual, montando painéis... 
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os estudos das cores, linhas e formas, a constante, a aprofundação da 
visual e estética (professora). 
 

 

Percebe-se, portanto, que a escola através da professora e de outros 

profissionais orienta a prática introdutória dos saberes africanos no princípio da 

sustentabilidade, tendo possibilitado que apesar das dificuldades sentidas, um 

trabalho que começou em 2007, perdure ainda pelo terceiro ano consecutivo. 

Nesse sentido, nos centramos no perfil da coordenação, entendendo esse 

profissional como preponderante no processo de colaboração com o professor de 

modo a realizar o processo de transposição didática de saberes51. 

No que diz respeito ao modo como se insere nas discussões ligadas à 

educação das relações étnico-raciais, a mesma produz a seguinte fala: 

 
Nosso limite é a questão de você sugerir e esperar as adesões, a gente não 
pode impor ao professor que trabalhe, que tire seu conteúdo e 
planejamento, a gente sugere, a gente faz estudos, agora a outra parte fica, 
boa parte disso fica na mão do professor. Vai ter aquele professor que 
adere e tem os que não. Eu acho que isso é um trabalho de formiguinha e a 
gente deve fazer, mesmo que o resultado não seja pra já, mas esse 
resultado uma hora vai aparecer com certeza (coordenadora). 
 
 

A coordenadora coordena a escola, o Projeto de inclusão de estudantes com 

deficiência e o Projeto Mais; está também envolvida na reformulação do Projeto 

Político Pedagógico da escola, conforme esclarece:  

 
(...) o projeto político pedagógico está sendo reconstruído, será o momento 
que nós estamos fazendo uma reforma exatamente para incluir a questão 
da inclusão . Nosso projeto de inclusão está sendo feito, para ser anexado 
ao PPP, será o momento... Foi muito bem vinda a sua presença, serviu para 
despertar, pra gente fazer a mesma coisa acerca da lei (coordenadora). 
 

 

Nas entrevistas que realizamos, portanto, pudemos constatar que a Lei nº 

10.639/03 constituiu-se numa referência para a realização das práticas pedagógicas 

                                                 
51 Yves Chevallard (1991) desenvolveu a teoria da Transposição Didática, onde defende que a 

produção do conhecimento científico passaria por níveis de transformações/manipulações, ligados 
ao fato de que o saber produzido nos centros acadêmicos utiliza formas/conceitos que não são 
acessíveis aos professores. Desse modo, de saber científico passa-se a saber a ser ensinado, 
quando ocorre a manipulação por parte de técnicos e assessores de secretarias de educação e 
escritores de livros didáticos, para então virar saber efetivamente ensinado, quando a professora 
faz suas escolhas de conteúdos e curriculares de acordo com seus próprios saberes e necessidades 
dos alunos, passando a saber efetivamente aprendido, todas as aquisições do aluno após ser 
submetido aos processos de ensino. 
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praticadas pela professora pesquisada, como transposição didática de 

conhecimentos científicos adquiridos em curso ofertado pela SMED – Secretaria 

Municipal de Educação/Natal, em parceria com o MEC – Ministério da Educação, e 

que houve uma variabilidade de atores envolvidos na realização e no 

desenvolvimento dessas práticas pedagógicas realizadas: ONGs – organizações 

não-governamentais ligadas ao combate à violência contra crianças, às doenças 

sexualmente transmissíveis, a UFRN, a UNICEF, as Edições Paulinas, os grupos 

culturais da comunidade e as rendeiras. 

O apoio dado pela direção e pela coordenação ao trabalho da professora, 

envidando esforços no sentido de apoiar as práticas pedagógicas que consideram 

bem-sucedidas, as fizeram depor, sem temor, ou falsa modéstia, acerca de que está 

havendo uma mudança de postura tanto na sociedade quanto na escola no que diz 

respeito ao trato da diversidade étnico-racial, estando a escola em que atuam 

figurando como uma das escolas que, em Natal/RN e no período pesquisado: 08 a 

13/09/2009, haviam implementado a Lei Federal nº 10.639/03. 

Exemplo 2. A Creche – Escola Irmã de Castro em Olinda/PE, também 

contribuiu para a montagem de um quadro ideal na revelação de importantes dados 

de pesquisa acerca de como a modalidade de ensino Educação Infantil está 

desenvolvendo Práticas Pedagógicas de Trabalho com Relações Étnico-Raciais 
na Escola na Perspectiva da Lei nº 10.639/03. 

A recepção à pesquisa foi extremamente positiva por parte da direção, 

coordenação, professore/as, grupo de estudantes. Segundo a fala da coordenadora, 

a inclusão de estudantes com deficiência ou em situação de risco é um dos critérios 

de enturmação, dá-se preferência a essas crianças para realização de matrícula na 

creche. Os profissionais são voluntários ou cedidos pela prefeitura de Olinda/PE. 

A escola possui uma biblioteca enorme considerando o tamanho dos seus 

outros espaços, com um acervo de 2.300 (dois mil e trezentos) livros, farto acervo 

sobre a temática étnico-racial: Feijoada, Sônia, Rosinha, Maracatu, Jongo, Dudu 

Calunga, Tanto, tanto, entre outros, bem vivíveis e em suportes acessíveis, 

atendendo o tamanho dos pequeninos. Muitos CDs, DVDs, enciclopédias, muitas 

fantasias para caracterização de personagens e encenação de peças e mais três 

computadores. 

As salas de aula são pequenas, a quantidade de alunos em sala varia de 13 a 

24 estudantes, a distribuição espacial de alunos negros, brancos é feita sem 
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incidentes. As formas de sociabilidade entre os alunos contemplam perfis étnico-

raciais diferenciados. 

Observamos brincadeiras animadas, alimentação coletiva, horas de repouso, 

contação de história, sem maiores incidentes de nenhuma espécie. O ambiente 

físico da escola retrata a diversidade étnico-racial nos cartazes, materiais visuais, 

nas crianças atendidas e nas inúmeras pinturas. Nos banheiros não foram 

encontradas presença de pichações de caráter discriminatório. 

Foram realizadas conversas informais com vigilante, merendeira, senhoras 

que realizam vendas de roupas e inúmeras atividades voluntárias na creche. 

Observamos grande zelo pelas atividades desenvolvidas, tomada coletiva de 

decisões, informações trazidas à equipe que ajudaram a compreender que o 

trabalho realizado pela escola constitui-se numa doação pessoal de vida, motivada 

por fé religiosa, o que faz com que nem sempre o trabalho desenvolvido envolva 

uma qualificação específica da pessoa para exercitá-lo. 

Observamos que os principais atores envolvidos no trabalho com a questão 

racial na escola foram os professores, psicólogos, coordenadores e familiares. 

Existem apoios para a realização do trabalho advindos da Secretaria de 

Educação de Olinda que disponibiliza sete profissionais e uma escola base e sua 

coordenadora para prestar colaborações à creche, o Centro Luiz Freire, o Instituto 

C&A, ONGs e voluntários de dança, de canto, de ensino de instrumentos musicais. 

As práticas observadas são apregoadas como coletivas pelos informantes 

oficiais da escola, tendo continuidade, inclusive após a saída da professora 

ganhadora do prêmio CEERT, e vêm sendo realizadas desde 2003, segundo 

entrevistas. A perspectiva da condução de um trabalho na linha da diversidade 

étnico-racial faz-se latente a quem adentra o acervo de livros da biblioteca, percorre 

os corredores e vê as ilustrações de parede, conversa com os educadores e os 

estudantes. 

Foram entrevistadas a diretora, a professora e a coordenadora. De acordo 

com estas entrevistas, pudemos observar que as atividades realizadas na Creche 

Meimei tiveram como precursora a professora Cecília de Moraes Dantas que 

desenvolveu um Projeto intitulado Maracazinho: Valorizando a cultura 
afrodescendente na Educação Infantil. Esse projeto foi inscrito no 2º prêmio 

CEERT, tendo obtido o terceiro lugar na sua categoria. 
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O objetivo do projeto consistia em “vivenciar, de forma interdisciplinar, a 

cultura pernambucana afrodescendente na expressão do maracatu de baque-virado 

(dança e música), bem como elevar a auto-estima dos alunos, despertando-lhes a 

valorização da diversidade cultural/étnica de Pernambuco”. 

As principais atividades buscaram centrar-se na roda de conversa, leitura de 

textos, listagem de nomes de personagens e adereços, confecção com os pais dos 

instrumentos musicais, encenação do maracatu e socialização das atividades com 

as outras turmas, de modo que a escolha metodológica foi a construção coletiva de 

conhecimentos, com trabalhos em grupo para estímulo das linguagens orais e 

escritas, no qual vislumbramos que as áreas enfatizadas pela Lei nº 10.639/03 de 

Artes e Literatura, foram cobertas no trabalho realizado pela escola. 

Como resultados alcançados, salientam-se o desenvolvimento da oralidade, a 

identificação com o tema, o desenvolvimento da linguagem corporal e a construção 

preliminar da noção de diversidade cultural-étnica.52 

A professora em questão não trabalha mais na escola, no entanto, a semente 

lançada continua a informar as práticas cotidianas da Meimei, conforme 

depoimentos:  

 
“Começou a partir de um livro que eu li que se chama Agmon, que fala 
sobre a cultura afro e como foi desenvolvida a ação humana na cultura 
afro,.. aí conta a história de uma criancinha negra que contam para ele 
como foi que ele surgiu, o livro é bem interessante” (Professora atual). 

  
“Atendemos a uma clientela na grande maioria pertencente a raça negra 
então isso, já nos direciona nesse sentido de uma visão de maior respeito 
maior atenção no trabalho” (Diretora). 
 
“Nossa preocupação em trabalhar com as famílias e as crianças a temática 
do negro e da negra. Isso começou com a Prefeitura Municipal de Olinda e 
se percebeu a necessidade de se investir nessa educação” 
(Coordenadora). 
 

 

 

A perseverança, a ampliação e a continuidade do trabalho de educação das 

relações étnico-raciais com outras linguagens como a Capoeira, mesmo diante da 

ausência de sua precursora provavelmente ocorre devido aos investimentos em 

formação continuada e o apoio das famílias, conforme depoimento:  

                                                 
52 O relato completo do trabalho encontra-se no livro: 2º Prêmio Educar para a Igualdade Racial: 

Experiências de Promoção da Igualdade Racial/étnica no Ambiente Escolar – CEERT. 
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“Nossa preocupação em trabalhar com as famílias e as crianças a temática 
do negro e da negra. Isso começou com a Prefeitura Municipal de Olinda e 
se percebeu a necessidade de se investir nessa educação. 
 
Temos o apoio do CCLF - Centro de Cultura Luiz Freire. Uma turma 
trabalhou o livro: Menina Bonita do Laço de Fita – leitura, canto, a história 
tudo mexeu bastante ao ponto das famílias virem à escola, em 2005” 
(Coordenadora). 
 

 

Como creche conveniada à Prefeitura de Olinda, a creche Meimei conta com 

recebimento de merenda, a liberação de sete profissionais municipais, o apoio de 

uma escola-base que guarda documentos escolares, efetua orientações educativas, 

bem como a participação em eventos formativos e, a julgar pelos depoimentos e 

observações do campo, tem-se conseguido efetuar uma Transposição Didática 

(TD).53 Parece-nos que essa TD se orienta no sentido de combate ao racismo e às 

discriminações, bem como na construção de uma auto-imagem positiva e auto-

estima, consciência da diversidade étnica, conforme relatos: 

 
“Havia um aluno negro dos olhos verdes que queria ser branco como o 
coelho, houve muita reflexão sobre isso, muito tempo de trabalho e bom 
resultado” (Coordenadora). 

 

“A gente ver a questão dentro do contexto social, do contexto da história do 
nosso povo, então dentro do estudo da realidade a gente sempre teve em 
mente essa questão essa vontade, esse sentimento de lutar contra os 
diversos preconceitos. Principalmente se tratando de um povo que... o 
nosso povo que na grande maioria também é negro ou mestiço. E o que a 
gente, pelo menos com essa experiência aqui de creche, o que nos fez 
despertar mais pra necessidade de estimular muito o trabalho nessa área é 
a questão da auto-estima. O problema que a gente mais vivenciou aqui, eu 
num sei se Flavia (coordenadora) chegou a mencionar, mas a gente teve 
casos fortes de negação do próprio sujeito. A gente vivenciou uma criança 
aqui, que não queira ser negra e foi terrível porque nada do que fosse feito 
para estimular, melhorar a auto-estima reconhecer que ele era belo como 
negro e que o negro é belo, não surtia muito efeito. Ele tinha primos brancos 
e tinha familiares que por conta de suas fragilidades elogiavam muito a 
beleza do branco, então ele queria ser branco como o primo. E aqui a gente 
não tem essa formação, mas uma coisa que nos sensibiliza muito é o 
trabalho que a gente ver com Artes e principalmente com a Literatura, então 
se focalizou bastante a questão afro na literatura principalmente 
estimulando a beleza, a importância da raça e a valorização do sujeito 
negro” (Diretora). 
 

 

                                                 
53 Chevallard (1991) define transposição didática (TD) como todas as transformações realizadas no 

saber científico, tornando-o possível de ser ensinado. Essa transposição consiste num trabalho 
externo de manipulação/modificação do saber científico, seleção dos elementos deste saber de 
modo a designá-los como saber a ser ensinado e num trabalho interno que se realiza no interior do 
sistema de ensino, depois da introdução oficial dos novos elementos do saber ensinado. 
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O trabalho da creche com Artes e Literatura, a introdução do conceito de 

negro e de afrodescendência no seu ensino de forma interdisciplinar, nos parece, 

tornou-se um imperativo político-pedagógico tendo o respaldo das formações e das 

histórias de vida dos educadores, das crianças, de suas famílias, trazendo 

proposições educativas que contemplam o trabalho com uma educação pluri-étnica, 

pluri-cultural, contribuindo para a melhoria das relações entre os indivíduos e 

diferentes grupos humanos. 

Nesse sentido, a transposição didática ali realizada constitui-se num trabalho 

pedagógico importante porque colabora para a construção das identidades 

afrodescendentes e as práticas pedagógicas dos educadores/as nesse espaço 

escolar, que tem buscado desvincular-se dos estereótipos, preconceitos e 

discriminações porventura veiculados nos textos didáticos, nas palavras e nas 

atitudes das crianças e dos adultos que acessam a unidade de ensino e ainda 

abrangendo o entorno, ao buscar trabalhar com as famílias. 

Com esses dois exemplos de análise de experiências práticas de 

implementação da Lei nº 10.639/03, possibilitados pela pesquisa: Práticas 

pedagógicas de trabalho com as relações étnico-raciais na escola na perspectiva da 

lei nº 10. 639/03, realizada no ano de 2009, numa parceria entre o MEC - Ministério 

da Educação, SECAD - Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e 

Diversidade e UNESCO - Organização das Nações Unidas para a Educação, a 

Ciência e a Cultura, junto ao Programa de Ações Afirmativas da UFMG – 

Universidade Federal de Minas Gerais, podemos afirmar que a despeito das 

dificuldades de várias ordens, educadores/as de vários cantos do país, conforme 

demonstra a pesquisa na íntegra (30 escolas, 06 em cada região do país), podemos 

afirmar que pedagogias da educação das relações étnico-raciais têm sido 

experienciadas, precisando serem difundidas.54 

As legislações educacionais contemporâneas têm sido preponderantes nesse 

sentido, nos obrigando a realizar a leitura e a crítica dos modelos antigos e 

excludentes de educar, de modo a construirmos novas pedagogias com práticas 

escolares anti-racistas e anti-discriminatórias contra o/a negro/a brasileiro/a, de 
                                                 
54 Demais pesquisadores: Regional Nordeste I: Florentina da Silva Souza, Ires dos Anjos Brito, Letícia 

Maria de Souza Pereira – Regional Norte: Wilma de Nazaré Baía Coelho, Ivany Pinto Nascimento, 
Mauro César Coelho – Regional Centro-Oeste: Maria Lúcia Rodrigues Muller, Ângela Maria dos 
Santos,Vanda Lúcia Sá Gonçalves – Regional Sul: Paulo Vinicius Baptista da Silva, Débora Cristina 
de Araújo, Tânia Mara Pacífico e Regional Sudeste: Elânia de Oliveira, José Eustáquio de Brito, 
Natalino Neves da Silva. 
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modo que estes/as venham a reconhecer e a recuperar seu valor que foi 

desaprendido devido a uma educação que desumanizava, dominava, colocava o 

branco como superior e ideal a ser conquistado e o negro apenas como 

descendente do escravo, feio, imoral e submisso, revestindo a educação de novos e 

igualitários significados. 

Essas experiências aqui interpretadas e analisadas se conectam com o 

levantamento da sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira a 

medida que demonstra mudanças significativas no comportamento dos/as 

educadoras, bem como das escolas que passaram do estágio do silenciamento e da 

invisibilidade do/a negro/a como protagonista histórico, político, cultural da 

construção do estado-nação brasileiro para uma visibilidade moderada devido a . 

uma necessidade de formação continuada para atender as novas demandas de 

conteúdos curriculares ligados às africanidades e afrodescendências, bem como, a 

falta de liberação de recursos financeiros, humanos e materiais para 

desenvolvimento de trabalhos que se institucionalizem efetivamente, não se 

constituindo em iniciativas individuais ou de pequenos grupos de educadores/as ou 

de escolas isoladas.  

Nesse sentido, além das leis aqui expostas e analisadas, seguem-se as 

outras abaixo elencadas:  

Em 10 de setembro de 2004, ainda, foi promulgada a Lei nº 11.096/04, que 

criou o Programa Universidade para Todos – PROUNI, com a finalidade de conceder 

bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes de baixa renda em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica de instituições privadas de 

educação superior, oferecendo em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas 

que aderissem ao programa (ALBERTI; PEREIRA, 2007, p. 485). 

No artigo 7 dessa Lei fica estabelecido que as instituições de ensino superior 

reservassem “um percentual de bolsas de estudo destinado à implementação de 

políticas afirmativas de acesso ao ensino superior de portadores de deficiência ou 

autodeclarados indígenas ou negros” sendo esse percentual de “no mínimo, igual ao 

percentual de cidadãos autodeclarados indígenas, pardos ou pretos, na respectiva 

unidade da Federação, segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de 

Geografia e estatística – IBGE”. 

 

3.3 A Lei nº 12.288, de 20 de Julho de 2010 
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Embora não seja uma lei educativa, consideramos de suma importância 

referenciá-la, uma vez que, a nosso ver, ela enterra de vez o mito da democracia 

racial, pois, se a democracia racial tivesse, um dia, efetivamente existido em nosso 

país, não teria sentido haver nele um Estatuto da Igualdade Racial. Vemos, portanto, 

no Art. 1o desta Lei acima citada a instituição do Estatuto da Igualdade Racial, cuja 

função é a garantia à população negra da “efetivação da igualdade de 

oportunidades, a defesa dos direitos étnicos individuais, coletivos e difusos e o 

combate à discriminação e às demais formas de intolerância étnica”. 
A Lei nº 12.28855 trata de importantes questões e proposições ligadas à 

promoção da Igualdade Racial, cujo proponente e combatente incansável foi o 

senador Paulo Paim56, atendendo demandas do movimento social negro. É 

importante ressaltar que na Lei está definido de onde virão os recursos necessários 

à sua implementação, o que garante maior transparência, acompanhamento e 

controle social acerca dos gastos públicos na execução desse estatuto, no capítulo 

V, artigo 56 que trata do “financiamento das iniciativas de igualdade racial”. 

Essa iniciativa de Lei, inclusive, define importantes conceitos ligados ao 

estudo e à compreensão das relações étnico-raciais desenvolvidas na sociedade 

brasileira, dessa forma: 
 
Parágrafo único. Para efeito deste Estatuto, considera-se: 

I - discriminação racial ou étnico-racial: toda distinção, exclusão, restrição 
ou preferência baseada em raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica que tenha por objeto anular ou restringir o reconhecimento, gozo ou 
exercício, em igualdade de condições, de direitos humanos e liberdades 
fundamentais nos campos político, econômico, social, cultural ou em 
qualquer outro campo da vida pública ou privada; 

II - desigualdade racial: toda situação injustificada de diferenciação de 
acesso e fruição de bens, serviços e oportunidades, nas esferas pública e 
privada, em virtude de raça, cor, descendência ou origem nacional ou 
étnica; 

III - desigualdade de gênero e raça: assimetria existente no âmbito da 
sociedade que acentua a distância social entre mulheres negras e os 
demais segmentos sociais; 

IV - população negra: o conjunto de pessoas que se autodeclaram pretas e 
pardas, conforme o quesito cor ou raça usado pela Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ou que adotam autodefinição 
análoga; 

                                                 
55 http://www.cedine.rj.gov.br/legisla/federais/Estatuto_da_Igualdade_Racial_Novo.pdf 
56 Senador pelo Partido dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul. 

www.senado.gov.br/.../PauloPaim/default.htm 
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V - políticas públicas: as ações, iniciativas e programas adotados pelo 
Estado no cumprimento de suas atribuições institucionais; 

VI - ações afirmativas: os programas e medidas especiais adotados pelo 
Estado e pela iniciativa privada para a correção das desigualdades raciais 
e para a promoção da igualdade de oportunidades (Art. 1. Parágrafo único). 

 
Esse estatuto da igualdade racial, portanto, demonstrando concepções acerca 

de vários conceitos, mostra-se como um ordenamento jurídico que desmonta 

dúvidas acerca das desigualdades étnico-raciais existentes no seio da sociedade 

brasileira, além de ser abrangente de todas as dimensões dos direitos fundamentais 

da pessoa humana como: a saúde, a educação, a cultura, o esporte, o lazer, a 

liberdade de consciência e de crença e o livre exercício dos cultos religiosos, do 

acesso à terra e à moradia adequada. Trata também do trabalho e dos meios de 

comunicação, do acesso à terra e moradia adequada, cria ouvidorias permanentes e 

o acesso à justiça e à segurança e cria também o SINAPIR, através do Art. 47: 
 
É instituído o Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial (Sinapir) 
como forma de organização e de articulação voltadas à implementação do 
conjunto de políticas e serviços destinados a superar as desigualdades 
étnicas existentes no País, prestados pelo poder público federal. 
§ 1o Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão participar do 
Sinapir mediante adesão. 
§ 2o O poder público federal incentivará a sociedade e a iniciativa privada a 
participar do Sinapir. 
 
 

O Estatuto da Igualdade Racial e Sistema Nacional de Promoção da 

Igualdade Racial existentes e operantes na sociedade brasileira são indicativos de 

mudanças tanto nos costumes dessa mesma sociedade quanto no comportamento 

dos indivíduos que precisarão reorientar suas vidas e concepções no sentido de 

ajustar-se a esses novos modos de ser, de se comportar e de pensar para convívio 

na sociedade que se reconhece discriminatória e se compromete por força de lei a 

ser igualitária em pleno século XXI, fruto não apenas das iniciativas dos governos de 

esquerda, bem como do campo de poder do Estado. 

Essas mudanças sociogenéticas e psicogenéticas observadas nesse 

processo, como vimos no segundo capítulo de nossa tese, e na observação do 

surgimento de toda uma legislação voltada à introdução dos saberes 

afrodescendentes e à implementação da igualdade étnico-racial, têm como membros 

estimuladores, atores e setores do movimento social negro e, em especial, do 

Movimento Negro Unificado que, ao longo dos anos, vem tornando explícitas as 
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desigualdades étnico-raciais existentes, atestadas por inúmeras estatísticas 

divulgadas pelo próprio Estado, bem como o racismo institucional, de modo a fazer 

governos, instituições e indivíduos repensarem suas práticas, sendo a educação um 

campo considerado central no processo de emancipação57 da população negra 

brasileira. 

Dessa forma, a educação é compreendida e tratada no Estatuto da Igualdade 

Racial dessa forma: 

Seção II 

Da Educação 

Art. 11. Nos estabelecimentos de ensino fundamental e de ensino médio, 
públicos e privados, é obrigatório o estudo da história geral da África e da 
história da população negra no Brasil, observado o disposto na Lei no 
9.394, de 20 de dezembro de 1996. 

§ 1o Os conteúdos referentes à história da população negra no Brasil serão 
ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, resgatando sua 
contribuição decisiva para o desenvolvimento social, econômico, político e 
cultural do País. 

§ 2o O órgão competente do Poder Executivo fomentará a formação inicial 
e continuada de professores e a elaboração de material didático específico 
para o cumprimento do disposto no caput deste artigo. 

§ 3o Nas datas comemorativas de caráter cívico, os órgãos responsáveis 
pela educação incentivarão a participação de intelectuais e representantes 
do movimento negro para debater com os estudantes suas vivências 
relativas ao tema em comemoração. 

Art. 12. Os órgãos federais, distritais e estaduais de fomento à pesquisa e à 
pós-graduação poderão criar incentivos a pesquisas e a programas de 
estudo voltados para temas referentes às relações étnicas, aos quilombos 
e às questões pertinentes à população negra. 

Art. 13. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos competentes, 
incentivará as instituições de ensino superior públicas e privadas, sem 
prejuízo da legislação em vigor, a: 

I - resguardar os princípios da ética em pesquisa e apoiar grupos, núcleos 
e centros de pesquisa, nos diversos programas de pós-graduação que 
desenvolvam temáticas de interesse da população negra; 

                                                 
57 Nilma Lino Gomes (2007) define emancipação como uma transformação social e cultural, como 

libertação do ser humano; esteve presente nas ações da comunidade negra organizada, com todas 
as tensões e contradições próprias desse processo, tanto no período da escravidão quanto no pós-
abolição e a partir do advento da República (GOMES, Nilma Lino. Diversidade étnico-racial e 
Educação no contexto brasileiro: algumas reflexões. In: GOMES, Nilma Lino (org.). Um olhar além 
das fronteiras: educação e relações raciais. Belo Horizonte: Autêntica, 2007. 
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II - incorporar nas matrizes curriculares dos cursos de formação de 
professores temas que incluam valores concernentes à pluralidade étnica e 
cultural da sociedade brasileira; 

III - desenvolver programas de extensão universitária destinados a 
aproximar jovens negros de tecnologias avançadas, assegurado o princípio 
da proporcionalidade de gênero entre os beneficiários; 

IV - estabelecer programas de cooperação técnica, nos estabelecimentos 
de ensino públicos, privados e comunitários, com as escolas de educação 
infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino técnico, para a 
formação docente baseada em princípios de equidade, de tolerância e de 
respeito às diferenças étnicas. 

Art. 14. O poder público estimulará e apoiará ações socioeducacionais 
realizadas por entidades do movimento negro que desenvolvam atividades 
voltadas para a inclusão social, mediante cooperação técnica, 
intercâmbios, convênios e incentivos, entre outros mecanismos. 

Art. 15. O poder público adotará programas de ação afirmativa. 

Art. 16. O Poder Executivo federal, por meio dos órgãos responsáveis 
pelas políticas de promoção da igualdade e de educação, acompanhará e 
avaliará os programas de que trata esta Seção. 
 
 

Consideramos o Estatuto da Igualdade Racial bastante avançado com relação 

à Lei nº 10.639/03 que silenciou acerca do Ensino Superior, legislando apenas 

acerca do Ensino Básico. O estatuto, no entanto, incentiva iniciativas desse setor, o 

que certamente trará O Movimento Negro para dentro das escolas superiores 

públicas e privadas, trará financiamento para os NEAB’s – Núcleos de Estudos 

Afrodescendentes existentes em mais de vinte instituições, tendo inclusive formado 

um consórcio de NEAB’s que, mesmo sem o reconhecimento e o apoio necessários 

e devidos, tem realizado práticas educativas de introdução da temática da educação 

das relações étnico-raciais, cooperando com o momento histórico de mudanças 

sociais, políticas, culturais e educativas pelas quais passa a nação brasileira. 

Outro importante avanço do Estatuto da Igualdade Racial é a obrigatoriedade 

de promoção, pelo poder público, de programas de ações afirmativas, o que fará 

com que não apenas no campo jurídico, político, cultural, econômico, mas que em 

todas as instituições educativas ou não, haja reconfigurações nos postos de poder, 

nas oportunidades de saber de forma a acolher a diversidade humana e social, 

repartindo saberes e poderes historicamente acumulados na mão de poucas 

pessoas pertencentes às elites brasileiras. 

Nesse sentido, Fonseca (2002) estudou a educação dos negros no período 

em que esses ainda eram escravos, tendo observado que “ainda em 1835, foi 
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legalmente determinado que os escravos não poderiam frequentar escolas e que 

estas seriam franqueadas somente aos homens livres” (p. 11). Esse autor observou 

também que “em 1860, a escolarização...passou a ser apresentada como uma 

dimensão fundamental para a vida dos escravos e libertos” (idem), o que, para 

Fonseca (2002), constitui-se como importante para “o processo de integração dos 

negros à sociedade organizada com base no trabalho livre” (idem). 

Consideramos, nesse sentido, que a integração do negro à sociedade 

organizada com base no trabalho livre efetuou-se. No entanto, as funções exercidas 

pelos negros nessa sociedade, em sua maioria, foram as funções subalternas. A 

educação que foi destinada aos negros, ao longo dos séculos, foi a educação do 

dominador: antes da abolição as aprendizagens ocorriam na base das chicotadas 

para aprender a não fugir, não errar, a ser obediente e subserviente. No pós-

abolição, aprende-se a cultuar o branco e o conhecimento de matriz eurocêntrica, 

uma vez que os saberes de matriz africana estavam de fora das escolas e da 

educação brasileira, causando profundas desigualdades étnico-raciais sociais e 

educativas que as legislações vêm paulatinamente tentando desmontar, 

incorporando, nesses novos textos jurídicos, as reivindicações seculares do 

movimento social negro por igualdade na educação e em todos os setores da vida 

nacional. 

No estudo de Fonseca (2002), foi feita uma caracterização da educação em 

meio ao processo de abolição do trabalho escravo, onde foi verificado que “a 

educação como um dos elementos que se encontra presente no processo de 

modificação das relações de poder” (p. 17). Essas novas diretrizes legais aqui 

elencadas e analisadas demonstram mudanças profundas ocorridas no quadro da 

legislação educacional brasileira, no que diz respeito às construções discursivas que 

tratam da educação da criança, do adolescente, do jovem, do adulto e do idoso, nos 

diferentes níveis de ensino, Fundamental, Médio e Superior, no século XX passado 

e nesse início de século XXI. 

Considerando, portanto, a sociogênese do conceito de etnia negra na 

educação brasileira, temos observado ser a legislação educativa importante 

tradutora de mudanças, tendo instituído o conceito de etnia negra em 1994, nos 

seus textos jurídicos, nos possibilitando iniciar o esboço de uma figura representativa 

desse processo. 
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Figura 3. Representativa do processo de mudanças que culminaram com o nascimento do conceito 
de etnia negra na educação brasileira. 

No capítulo dois, da nossa tese, discutimos os textos jornalísticos, 

autobiográficos e educativos do movimento social negro e o movimento negro 

unificado como atores sociais e protagonistas das lutas de resistência ao racismo 

anti-negro, bem como por igualdade étnico-racial em todas as dimensões da vida 

humana, cuja educação tem sido um foco estruturante e permanente de 

reivindicações desde antes da Abolição da Escravidão até os nossos dias. Desse 

modo, esses atores sociais são também responsáveis por adoções e 

ressignificações dos conceitos de raça e de etnia e, por isso, constituem a figura 

acima.  

Nesse terceiro capítulo de nossa tese, destarte, tentamos compreender os 

textos legais que introduziram os saberes africanos e afrodescendentes nos 

currículos escolares brasileiros, buscando identificar quando surge na legislação o 

conceito de etnia negra, tendo observado seu surgimento na legislação educativa 

produzida pelo município de Aracaju/Sergipe, no ano de 1994, demonstrando, com 

Legislação 
Educacional de 
Aracajú/Sergipe

1994 

Movimento
Negro 

Unificado 
São Paulo 

1978 

Pedagogia 
Interétnica 
Salvador/ 

1975 

Movimento 
Social Negro 
Africanos /as 

escravizados/as e 
afrodescendentes

Sociogênese do 
conceito de 

ETNIA NEGRA 
na Educação 

Brasileira 
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dois exemplos, as consequências das leis nas mudanças efetivas nas práticas 

pedagógicas ainda que não estejam ocorrendo na sua totalidade, cabendo aos 

atores sociais, ligados ao anti-racismo, o controle social das disposições e 

compromissos legais assumidos pelo Estado. 

No quarto capítulo, verificaremos o surgimento do conceito de etnia negra nos 

textos científicos e, para isso, pesquisamos o portal da CAPES – Coordenadoria de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, cujas análises nos reportaremos a 

seguir. 
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CAPÍTULO 4 ENSINO SUPERIOR, A INSTITUIÇÃO CAPES E A TRAJETÓRIA DA 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM TORNO DO CONCEITO DE ETNIA NEGRA  

 

Nos capítulos anteriores, tratamos das mudanças na estrutura da sociedade 

brasileira que de uma sociedade que passou por processos de tráfico transatlântico 

de negros e negras africanos/as e da prática do escravismo criminoso à prática do 

racismo institucional. Vimos também que a população negra africana aqui chegada, 

bem como a população negra brasileira, de diversas formas resistiu à escravização e 

às inúmeras formas de subalternização que lhes foram impingidas, criando 

associações, clubes, jornais, o Movimento Negro Unificado, entre tantos outros 

movimentos sociais de cunho denunciador do racismo, de cunho anti-racista e de 

cunho demandador de políticas públicas promotoras da igualdade étnico-racial. 

Nesse movimento, observamos a gênese social, no século XVII, do conceito 

de raça e sua mudança específica de uma forma pré-científica para uma maneira 

mais científica de examinar as questões ligadas à espécie humana, em que se 

envolveram filósofos, naturalistas, biólogos e antropólogos, desde o século XVIII, em 

diversos países da Europa e nos Estados Unidos da América, conforme discutido no 

segundo capítulo de nossa pesquisa. 

No segundo capítulo também observamos e discutimos a necessidade de 

superação do conceito de raça, devido às novas evidências científicas do fim do 

século XX e início do século XXI, afirmando existir uma única espécie humana. 

Conforme vimos, ainda, no terceiro capítulo, mudanças na conjuntura 

internacional externa: guerras, acordos de paz, acordos de promoção de igualdade 

étnico-racial entre nações, produzem mudanças também nacionalmente, 

internamente e a extensa lista de ordenamentos jurídicos para promover mudanças 

no comportamento e nos costumes da sociedade brasileira e dos seus indivíduos foi 

interpretada e analisada com exemplo de mudanças concretas nas práticas 

produzidas no tecido social, especialmente no campo da educação. 

Assim sendo, vimos que a educação brasileira contemporânea tem passado 

por inúmeras mudanças em sua arquitetura jurídica, entre estas, a criação em 13 de 

janeiro de 2005 da Lei de nº 11.096, a lei do Programa Universidade para Todos – 

ProUni. O objetivo desse programa é fornecer bolsas de estudo integrais e parciais 

para cursos de graduação em instituições de ensino superior do setor privado e, 
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dessa forma, essas instituições ficam isentas de alguns impostos quando aderem ao 

ProUni, de acordo com Alberti e Pereira (2007, p. 486). 

Essas mudanças constituem uma revolução, considerando que as 

universidades públicas federais e estaduais estavam nas mãos das elites, deixando 

pobres e negros, em sua maioria, excluídos do processo de ensino superior. Dessa 

forma, as mudanças implementadas por esse conjunto de leis fazem a Universidade 

tanto pública quanto privada ser convocada a, além de atender uma ampla parcela 

da população, democratizando o acesso ao ensino superior privado e público, 

cumprir também o seu fim último que é a formação de todos os indivíduos 

pertencentes à sociedade, sem discriminações de nenhuma espécie. 

O acesso a essa formação universitária, no entanto, precisa ser investida de 

qualidade social de modo a possibilitar uma construção de conhecimentos que 

contemplem todas as suas amplas dimensões, sendo estas científicas, políticas, 

técnicas, sociais e ligadas aos valores humanos fundamentais de justiça e de 

equidade social. 
Nesse sentido, faz-se necessário que a educação seja compreendida como 

um direito de todos e que possa ser apreendida por todos como um bem público, 

respondendo ao seu mais atual desafio que é empreender qualidade às suas 

práticas pedagógicas e de formação de modo que colabore com o desenvolvimento 

não apenas econômico e material da sociedade, mas também com seu 

desenvolvimento ético e político de modo a cumprir seus ideais democráticos que 

estiveram obscurecidos nos momentos históricos em que a educação brasileira tinha 

como principal missão atender às elites, preservar seus privilégios, reservando a 

baixa ou nenhuma escolarização às camadas mais pobres da nossa população, bem 

como aos/as negros/as, conforme discutido em nosso estudo. 

Nesse quarto capítulo, destarte, objetivamos identificar quais as mudanças 

ocorridas nas estruturas das universidades e dos cursos de pós-graduação do país 

para atender esses/as atores e atrizes negros/as e as novas temáticas que trazem, 

pensando e falando por si mesmos/as. Como um conceito recente de etnia negra, 

uma nova ideia, um modo novo de falar e de pensar tem sido acolhido e tem sido 

usado dentro das academias e dos textos científicos que produzem? Quais as lições 

aprendidas acerca da universidade, da pós-graduação e dos seus/suas 

orientadores/as?  
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Com essas questões a nos guiar, pesquisamos a educação, na história das 

sociedades, percebendo que a educação tem cumprido uma importante função 

civilizacional e, em tempos de globalização neoliberal, ideologia que se sustenta por 

uma série de ações, ritos e dinâmicas mercadológicas e do campo dos negócios 

econômicos altamente rentáveis, a educação, é levada a situar-se num quadro em 

que se faz necessária a reflexão acerca de como as instituições educativas têm 

lidado com o seu processo formativo considerando a realidade da globalização e da 

revolução tecnológica, mas de modo a não se afastar de, no dizer de Dias Sobrinho 

(2003, p. 18), “ser capaz de atuar entre duas perspectivas que se contrapõem 

relativamente ao papel social da educação mais amplo, voltado para as esferas 

abrangentes da sociedade, ou mais específico e utilitário, por exemplo, vinculado 

com o mercado, a indústria ou as profissões”. 

Nesse sentido, a educação que se quer e se defende para o ensino superior 

precisaria superar esse dilema e se colocar como princípio, segundo Dias Sobrinho, 

(2003, p. 77), “a indissociabilidade de ensino, pesquisa, extensão”, se reconhecendo 

como instituição de democratização, formadora dos membros da sociedade, 

reconhecendo que conhecimento e informação são marcas do nosso tempo 

histórico. 

Também para Elias (1998), “todo processo histórico consiste nas ações de 

pessoas isoladas que dão origem às instituições ou formações que nem sempre 

foram pretendidas ou planejadas por qualquer indivíduo singular”. Nesse sentido, a 

promulgação de leis educacionais constitui-se num processo e num tempo histórico 

que faz desencadear mudanças nas práticas educativas de todos os níveis e o nível 

superior e da pós-graduação não ficam imunes aos acontecimentos sociais, 

quaisquer que sejam, uma vez que lidam com indivíduos que estão em 

interdependência e formando figurações de muitos tipos. 

Nesse sentido, optamos por estudar o nascimento e a veiculação do conceito 

de etnia negra na educação brasileira, também investigando os resumos de teses e 

dissertações expostos no Banco de Teses da CAPES, fazendo uso dos recursos da 

Internet muito utilizada no campo educativo para divulgação das produções 

científicas produzidas nas principais academias do país que muito têm se 

beneficiado com o advento das novas tecnologias de comunicação e informação. 

A CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

nasceu como campanha através do decreto nº 29.741 de 11 de julho de 1951, 
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ocasião em que começava o segundo governo Vargas, completando agora, em 

2010, cinquenta e nove anos de vida pública e tendo por objetivo “assegurar, a 

existência de pessoal especializado em quantidade e qualidade suficientes para 

atender às necessidades dos empreendimentos públicos e privados que visam ao 

desenvolvimento do país”.58 Nos anos subsequentes foi passando por reformulações 

e mudanças que culminaram com a sua subordinação direta à Presidência da 

República no ano de 1961 e, em 1964, ao Ministério da Educação e Cultura, tendo 

como primeiro e muito atuante dirigente, Anísio Teixeira. 
A CAPES formula, coordena, acompanha, avalia e executa a Política Nacional 

de Pós-graduação brasileira, colaborando para criar instrumentos capazes de 

controlar a qualidade do que se ensina e do que se aprende nos centros acadêmicos 

do Brasil sejam eles públicos ou privados, o que torna a relação CAPES e 

comunidade científica ampla, profunda e bem articulada e, dessa forma, quem 

acessa o portal da CAPES tem à sua disposição um rico acervo de dissertações de 

mestrado e teses de doutorado podendo obter uma visão ampla da produção 

científica e de alto nível que existe em nosso país. 

No portal da CAPES pode-se ter acesso aos inúmeros cursos existentes de 

mestrado e doutorado, bem como às respectivas produções escritas desde o ano de 

1987, numa ferramenta de busca e consulta intitulada Banco de Teses. As 

pesquisas podem ser feitas por autor, título e palavras-chave.  

Considerando nosso interesse em conhecer a sociogênese do conceito de 

etnia negra na educação brasileira, fizemos uma busca por dissertações e teses em 

Educação contendo a palavra ‘etnia negra’, objetivando constatar em que momento 

a temática da etnia negra, do negro ou do afrodescendente, antes julgado mau, feio, 

falso, inferior, transforma-se num tema acolhido e tratado pela comunidade científica, 

sendo consagrado como tema científico e não de militância política e ou partidária, 

apenas. 

Nesse sentido, analisar o Banco de Teses da CAPES59 mostrou-se 

importante na realização de um inventário, uma contabilização e consequente 

avaliação do conjunto de resumos de teses e de dissertações, envolvendo o 

conceito de etnia negra e seus correlatos, negro e afrodescendente, bem como as 

respectivas palavras-chave constantes dos resumos, levando leitores e 

                                                 
58 História da CAPES in: Portal da CAPES/MEC. 
59 Banco de Teses: http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
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pesquisadores a interessar-se por conhecer o conteúdo do texto integral ali 

referenciado. 

Para nós, o conceito de etnia negra corresponde aos significados e definições 

propostos pelo cientista social Jacques d’Adesky (2001; 2006) que assim o entende: 

“Um grupo cujos membros possuem uma identidade distinta, enraizada na 

consciência de uma história ou de uma origem comum, simbolizada por uma 

herança cultural comum que caracteriza uma contribuição ou uma corrente 

diferenciada da nação”. O conceito de etnia negra foi profundamente estudado 

também por Cunha (1996 – 2008), que define a etnia negra ou afrodescendente 

como não sendo única, mas possuindo graus de mesclas interétnicas no Brasil, 

tendo como sua base as diversas etnias e nações de origem africana. Cunha Jr. 

(1996, p. 10) ainda nos lembra que “as afrodescendências são diversas e não se 

constituem em termos de fenótipos ou em conceitos biológicos filtrados em torno da 

idéia de raça”. 

Sendo assim, nossa pesquisa busca identificar nessas práticas discursivas e 

produtoras de saberes científicos, especialmente no campo da educação, as teses e 

dissertações e outras categorias que apontam para as aproximações e 

distanciamentos explícitos no conceito de etnia negra ou afrodescendente, bem 

como o período em que surge nesses resumos de forma aprofundada ou apenas 

tangenciada e ainda como o conceito tem se sedimentado ao longo desses quase 

sessenta anos em que a instituição CAPES opera avaliando, acompanhando e 

informando sobre a história e a cultura da pós-graduação em Educação no Brasil.  

A CAPES, ao disponibilizar em seu portal esse rico material de pesquisa, está 

escrevendo e permitindo acesso à sua autobiografia, possibilitando aos 

pesquisadores sua autoformação no sentido de conhecer os contextos sociais, 

econômicos, políticos e educativos ligados à vida do cidadão/ã com pertencimento 

étnico negro e suas lutas por inclusão na sociedade brasileira mais ampla. Apesar 

da CAPES ter sido instituída, inicialmente em 1951 como campanha, passado em 

1961 a ser subordinada à Presidência da República e, no ano de 1964, passou a ser 

assumida pelo Ministério da Educação e Cultura, possui registros eletrônicos de 

resumos de teses e dissertações só a partir do ano de 1987, sendo este o primeiro 

dado importante apreendido da pesquisa realizada. 

Esses trabalhos encontrados entre 1987-2009 nos munem de um dado 

empírico que possibilitou acessar o campo da produção acadêmica que recupera e 
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ressignifica as mudanças nas pessoas e nas instituições educativas na transição do 

século XX para o século XXI, nos termos das reformas e leis educativas que visam à 

consideração do cidadão/ã pertencente à etnia negra, bem como a introdução dos 

saberes africanos nos debates que se realizam e brotam no seio da academia e no 

campo educativo, mas que se irradiam e penetram em outros segmentos sociais 

realizando mudanças na balança de poder, porque, no dizer de Elias (1995, p. 85), 

“marca sutis transições na aglutinação de poder das comunidades acadêmicas e 

científicas, altera a figuração dos formadores de opinião e das atividades 

discursivas, criando novos caminhos de acesso político e com alterações nos 

dispositivos de poder”. 

Assim sendo, a análise desses resumos de dissertações e teses, produzidas 

no final do século XX e início do século XXI, perfazendo vinte e dois anos de 

estudos e pesquisas, nos permitirá conhecer a sociogênese contemporânea da 

nação promotora da igualdade étnico-racial no campo da Educação, identificando 

academias, teorias, metodologias, mestres e doutores interessados em usar e 

compreender o conceito de etnia negra e seus correlatos e condicionantes. Nesse 

sentido, para visualização dessas “marcas sutis” de mudanças no modelo de 

controle social acadêmico sobre os discursos científicos acerca da etnia negra, 

organizamos quadros para veiculação dos resultados encontrados: 

 
Quadro 5 - Ano, instituições e modalidades de pós-graduação no Brasil discutindo 
em pesquisas científicas, o conceito de etnia negra na Educação, 1987- 2009 

 
Ano Instituição Mestrado Doutorado Subtotal 
1987 - - - - 
1988 - - - - 
1989 - - - - 
1990 - - - - 
1991 USP 1 - 1 
1992 UFRGS 1 - 1 
1993 - - - - 
1994 - - - - 
1995 - - - - 
1996 UNICAMP 

UFMG 
1 
1 

- 1 
1 

1997 UFRGS 1 - 1 
1998 UFF 

UFPB 
1 
1 

- 
- 

1 
1 

1999 UFCE 
UFPE 

1 
1 

- 
- 

1 
1 
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2000 UFPI 
UFPE 

1 
1 

- 
- 

1 
1 

2001 UERJ 
UFMA 
UFRN 
PUC-RS 
UFCE 
UFBA 
USP 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
1 

2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2002 UFRJ 
UNICAMP 

1 
- 

- 
1 

1 
1 

2003 UFPR 
UFRGS 

1 
- 

- 
1 

1 
1 

2004 PUC-RS 
UCDB 
UFMS 
UFRGS 
PUC- SP 

1 
1 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
1 
1  

1 
1 
1 
1 
1 

2005 - - - - 
2006 UFPel 

UEBA 
UFSC 
USP 

1 
1 
1 
- 

- 
- 
- 
1 

1 
1 
1 
1 

2007 PUC-SP 
UFMT 

1 
1 

- 
- 

1 
1 

2008 UFPE 1 - 1 
2009 UFPE 3 - 3 
Total - 30 07 37 

Fonte: Capes Área: Educação, 1987-2009 “Banco de Teses”. http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
Acesso em 05/12/2009 
 

Com esses dados acima, pudemos observar que, no período estudado, foram 

produzidas 30 dissertações de mestrado e 07 teses de doutorado contabilizando 37 

trabalhos, utilizando o conceito de etnia negra. Esse fato é bastante relevante, 

considerando que o conceito de raça esteve e ainda está muito presente no discurso 

acadêmico brasileiro. Observamos, no entanto, que trinta e sete desses estudiosos 

conseguiram estabelecer estratégias não violentas de apropriação e reapropriação 

de conhecimentos ainda não tão valorizados no mundo acadêmico do campo 

educativo, estabelecendo uma arte específica, uma arte que colabore, no dizer de 

Certeau (1994), “na compreensão das culturas populares como táticas de uso e 

resistência a sistemas impostos, como astúcias capazes de driblar os termos dos 

contratos sociais” (p. 79). 

Observamos, nesse sentido, que esses trinta e sete trabalhos subvertem um 

acordo, usam etnia em substituição à raça, tendo surgido inicialmente no ano de 
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1991 na USP - Universidade de São Paulo. A produção intensifica-se em 2001 com 

a incidência de 08 trabalhos, 05 em 2004, 04 em 2006 e recua para 02 em 2007; 01 

registro em 2008 e 03 em 2009. A USP possui 03 trabalhos, 01 texto de mestrado e 

02 de doutorado; a UFRGS apresenta 02 textos de mestrado e 02 de doutorado; a 

UNICAMP possui 01 texto de mestrado e 01 de doutorado; a UFCE possui 02 textos 

de mestrado; a UERJ possui 02 textos de mestrado; a UFSC apresenta 01 texto de 

mestrado; a PUC/SP apresenta 01 texto de mestrado e um de doutorado; PUC-RS 

possui 02 textos de mestrado; a UFPE apresenta 04 textos de mestrado e todas as 

outras instituições acadêmicas elencadas no quadro 5 apresentam 01 texto no nível 

de mestrado. 

De acordo com os dados colhidos, apresentados e refletidos, podemos 

afirmar que a produção acadêmica que se interessa por apresentar e discutir o 

conceito de etnia negra na educação brasileira é bastante reduzida, indicando uma 

dificuldade da academia em refletir sobre uma questão premente no século XXI que 

é a inclusão dos saberes afrodescendentes no ensino superior e a adoção do 

conceito de etnia em seus estudos e pesquisas ligados à educação. Concordamos 

com Cunha Jr. (2005, p. 253) ao afirmar que “A etnia é um conceito de base histórico 

- sociológica que articulado como tal, permite um contínuo entre África e América”, 

contínuo esse extremamente necessário, na atualidade aos educadores, uma vez 

que estão sendo chamados a dar conta, pela lei nº 10.639/03 e a lei nº 11. 645/07 de 

conceitos e conteúdos que não lhes foram ensinados na formação inicial e 

continuada, em sua maioria. 

Pode-se observar nos dados veiculados pelo quadro que a região Nordeste 

do país contribuiu para o debate acerca do conceito de etnia negra com a maioria 

dos trabalhos, 13, ao todo; a região Sudeste vem em seguida, com 12 trabalhos e 

depois, a região Sul, com 09, e a região Centro-Oeste, por último, apresenta 03 

trabalhos realizados. A região Norte não figura com seus centros de pós-graduação 

no banco de teses da CAPES discutindo o conceito de etnia no período estudado 

(1987-2009). 

No que diz respeito ao pertencimento de gênero desses pesquisadores 

acerca do conceito de etnia negra, foram contabilizados no doutorado 02 homens e 

05 mulheres e, no mestrado, 06 homens e 24 mulheres. Os dados revelados 

colaboram para a constatação de que mais mulheres do que homens têm buscado a 

pós-graduação tanto no nível de mestrado quanto no nível do doutorado. A 
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dependência administrativa desses cursos de pós-graduação em educação e suas 

respectivas universidades distribuem-se, no doutorado em: federal, 03; estadual, 02 

e privada, 02; e, no mestrado: federal, 17; estadual 05 e privada, 05. Percebe-se que 

as universidades com dependência administrativa federal interessam-se mais por 

discutir a temática do que as estaduais e particulares que apresentam um número 

bem menor de teses e dissertações nos registros analisados. 

Para Certeau (2002, p. 87), “o historiador não é mais um homem capaz de 

constituir um império. Não visa mais um paraíso de uma história global. Circula em 

torno das racionalizações adquiridas. Trabalha nas margens”. Baseamo-nos nessa 

afirmação para construirmos a história da trajetória do conceito de etnia negra na 

educação brasileira, sabendo da impossibilidade de reconstruirmos todo o passado. 

O que fazemos aqui é a construção de uma versão dessa história, uma tentativa de 

ligar ideias às instituições, pessoas, lugares e fontes documentais, numa tessitura 

desses elementos praticada. Conforme Certeau (2002, p. 81), 

 
Em história, tudo começa com o gesto de separar, de reunir, de transformar 
em “documentos” certos objetos distribuídos de outra maneira. Esta nova 
distribuição cultural é o primeiro trabalho. Na realidade, ela consiste em 
produzir documentos, pelo simples fato de recopiar, transcrever ou 
fotografar estes objetos mudando ao mesmo tempo seu lugar e seu 
estatuto. 
 

 

Nosso trabalho no banco de teses da CAPES buscou garimpar, reunir, 

compreender e transformar esses documentos virtuais encontrados e fazedores de 

uma história da educação do negro brasileiro, ao tratar do conceito de etnia negra e 

considerando que esses textos produzidos nas décadas de 80, 90, do século XX e 

até nossos dias, constituem-se em capital cultural do qual somos herdeiros. 

Assim sendo, os discursos proferidos nos textos, por exigência técnica, 

devem apresentar-se contendo palavras-chave delimitadas em torno de 03 a 05 

palavras capazes de resumir os resumos, tornando-os atraentes, envolventes, 

desejosos de serem lidos. Nesse sentido, torna-se importante mostrar, abaixo, a lista 

das palavras-chaves encontradas na ordem em que aparecem e em quantidade de 

vezes acima de 01: organização, educação (10); imaginário, negros (06); resistência, 

identidade étnica, teoria piagetiana, leitura, aluno, preconceito, raça (05); 

identificação, texto, etnia (05); dança, trabalho e educação, escola pública, etnia 

negra (02), racismo (02); identidade (03); cultura (02); gênero (02). 
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As palavras que se seguem nessa segunda lista obtiveram, respectivamente, 

apenas uma incidência (01): escola, educação e etnia, história da educação em PE, 

o negro na escola, urbanismo, sociedade, educação de mulheres, educação de 

mulheres negras, vídeo educativo, comunidade rural, educação de jovens e adultos, 

repertórios culturais, afrodescendência, ensino de história, disciplina escolar, livro-

didático, identidade étnico-racial, aposentadoria, envelhecimento, representações 

sociais, classes populares, pluralidade cultural, proposta pedagógica, formação 

continuada de professores, questões étnicas, temporalidade, festas, movimentos 

sociais. 

Identificamos na leitura e conhecimento das palavras-chave acima listadas o 

dado empírico demonstrativo de que para aqueles que buscam pesquisar em torno 

do conceito de etnia negra faz-se necessário lidar também com os conceitos de: 

educação, negros, raça, etnia, identidade, racismo e cultura, uma vez que foram 

majoritariamente citados configurando-se em capital cultural e herança para os 

pesquisadores dessa temática. 

No que diz respeito ao número de páginas que as produções escritas e 

disponibilizadas no portal pesquisado continham, encontramos os seguintes dados: 

em dissertações, o número de páginas varia entre 95-318; em teses, encontramos 

um número de páginas que varia de 86 a 228. Esses números - modelo para escritas 

acadêmicas de pós-graduação baseado nos dados disponibilizados no portal – nos 

fazem compreender, num primeiro momento, que são necessárias mais páginas 

para a escrita de uma dissertação do que para a escrita de uma tese. Também 

identificamos os teóricos, teorias e metodologias utilizadas nas dissertações e teses: 

1. Autores cujos pressupostos teóricos serviram de base às pesquisas 
que encontramos: Gilberto Freyre (1), Jean Piaget (1), Henrique Cunha Júnior (1), 

Maria de Lourdes Bandeira (1), Ilka Boa Ventura Leite (1), Muniz Sodré (1), 

Kabengele Munanga (2), Luiz Alberto Gonçalves (1), Petronilha Beatriz Gonçalves e 

Silva (1), Serge Moscovici (1), Gaudêncio Frigotto (1), Ariosvaldo Figueiredo (1), 

Theodor W. Adorno (1), Max Horkheimer (1), Stuart Hall (1), Peter Mclaren (2), Paul 

Giroux (1), Silva (2000) (1), Canen (2001) (1), Moreira e Silva (1), Santomé (2003) 

(1), Sacristán (2001) (1), Jacques d’Adesky (1), Nóvoa (1), Giovanni (1), Marin (1), 

Bogdan e Biklen (1), Trivinos e Selltiz et al. (1), Paulo Freire (1), Clifford Geertz (1), 

Rita Amaral (1), Fernando de Azevedo (1), Sérgio Buarque de Holanda (1), Antonio 

Candido (1), Alcântara Machado (1), Ernani da Silva Bruno (1), Richard Morse (1), 
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Spencer Vampré (1), Almeida Nogueira (1), Afonso A. de Freitas, C Baudelaire (1), 

W. Benjamim (1), H. Arendt (1). 

 

2. Referências Teóricas utilizadas nas pesquisas encontradas, segundo 
o portal da CAPES na ordem e quantitativo em que aparecem: Antropologia da 

Educação (1), Estudos Culturais (4), Teoria de Piaget (1), Pedagogia Crítica (1), 

Teorias da Comunicação e da Educação (1), Representações Sociais (4), Nova 

História (1), Multiculturalismo Crítico (1), Teoria crítica (2), Abordagem Etnográfica 

(1), Fenomenologia de Merleau-Ponty (1). 

 

3. Estratégias Metodológicas utilizadas nas pesquisas encontradas, 
segundo o portal da CAPES, na ordem e quantitativo em que aparecem: 
Pesquisa qualitativa (9), Estudo de Caso (3), História Oral (1), Perspectiva dialética 

(1), História de vida (1), Método Biográfico (1), Pesquisa Bibliográfica (3). 

 

Observamos que 24 dos 37 textos discursivos estudados não possuíam 

referência ao teórico de base das pesquisas, e que 01 pesquisador citou em seu 

resumo 12 teóricos, seguido de outro que citou 10, outro que citou 08, outro 06 e 

outro 04 teóricos, perfazendo um total de 06 pós-graduados considerando ser 

relevante em resumos citarem as fontes teóricas que são usadas para realizar 

narrativas que dêem conta dos debates acerca do conceito de etnia negra, negros, 

afrodescendentes. As listas acima, portanto, demonstram um amplo leque de 

possibilidades que foram usadas, com sucesso, uma vez que permitiu a esses pós-

graduandos serem aprovados por suas bancas examinadoras de teses e de 

dissertações. 

As listas acima também nos permitem vislumbrar como a pós-graduação 

brasileira tem organizado os modos de dizer o mundo, daqueles que fazem do 

conceito de etnia negra seu objeto de investigação, demonstrando uma tendência de 

formação e atuação docente, no que tange especificamente à educação do negro, 

do afrodescendente e seus modos de inserção na sociedade brasileira. 

Outro dado pesquisado e considerado bastante relevante consiste no 

conhecimento daqueles homens e mulheres, doutores e doutoras que participaram 

como orientadores das dissertações e teses, bem como das bancas examinadoras, 
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tendo sob sua responsabilidade o destino desses 30 mestrandos e 07 doutorandos e 

que estão abaixo elencados na ordem e quantitativo em que aparecem. 
 

Quadro 6 - Lista dos/as orientadores/as das dissertações e teses 

N.º Orientador/a Nível Sexo Quantitativo de 
orientações 

1 Jose Carlos de Paula Carvalho M M 1 
2 Orly Zucatto Mantovani de Assis M F 1 
3 Magda Becker Soares M F 1 
4 Nilton Bueno Fischer M M 1 
5 Maria Apparecida Ciavatta Pantoja Franco M F 1 
6 Paulo Ramos Coelho Filho M M 1 
7 Ângela Terezinha de Souza Therrien M F 1 
8 Flávio Henrique Albert Brayner M M 1 
9 Francis Musa Boakari M M 1 
10 Maria Julieta Costa Calazans M F 2 
11 José Jorge Siqueira M M 1 
12 Arnon Alberto Mascarenhas de Andrade M M 1 
13 Nara Maria Guazzelli Bernardes M F 2 
15 Maria de Lourdes Peixoto Brandão M F 1 
16 Maria de Lourdes Siqueira D F 1 
17 Leny Magalhães Merc. D F 1 
18 Ana Canen M F 1 
19 Olga Rodrigues de Moraes Von Simson D F 1 
20 Tânia Maria Baibich M F 1 
21 Maria Lúcia Castagna Wortmann D F 1 
22 Adir Casaro Nascimento M M 1 
23 Ordália Alves de Almeida M F 1 
24 Marlene Ribeiro D F 1 
25 José Leon Crochik D M 1 
26 Maria Manuela Alves Garcia M F 1 
27 Narcimária Correia do Patrocínio Luz M F 1 
28 Vânia Beatriz Monteiro da Silva M F 1 
29 Mary Julia Martins Dietzsch D F 1 
30 Luciana Maria Giovanni M F 1 
31 Luiz Augusto Passos M M 1 
32 Maria Eliete Santiago M F 2 
33 José Luiz Simões M M 1 
34 Alexandre Simão de Freitas M F 1 
35 Edílson Fernandes de Souza M F 1 
Fonte: Capes Área: Educação, 1987-2009 “Banco de Teses”. http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
Acesso em 05/12/2009 
Legenda: Na 3ª coluna, nível M=mestrado e D=doutorado. 
Na 4ª coluna, sexo M=masculino e F=feminino. 
Num dos trabalhos, não consta o nome do/a orientador/a. 
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Quadro 7 - Lista dos/as examinadores/as das dissertações e teses 

 Nome Nível Sexo Quantitativ
o de 

bancas 
1 José Carlos de Paula Carvalho M M 1 
2 Maria Cecília Sanchez Teixeira M F 1 
3 Ricardo Mário Gonçalves M M 1 
4 Balduíno Antonio Andreola M M 1 
5 Guacira Lopes Louro M F 1 
6 Petronilha Beatriz G. da Silva M F 3 
7 Amélia Americano Franco Domingos de Castro M F 1 
8 Maria Tereza Costa Coelho de Souza M F 1 
9 Orly Zucatto Mantovani de Assis M M 1 
1

0 
Rosely Palermo Brenelli M F 1 

1
1 

Magda Becker Soares M F 1 

1
2 

Maria Aparecida Paiva Soares dos Santos M F 1 

1
3 

Maria das Graças de Castro Sena M F 1 

1
4 

Nara Maria Guazzelli Bernardes M F 3 

1
5 

Rute Vivian Ângelo Baquero M F 1 

1
6 

Lúcia Maria Wanderley Neves M F 1 

1
7 

Maria Apparecida Ciavatta Pantoja Franco M F 1 

1
8 

Pablo Antonio Amadeo Gentili M M 1 

1
9 

Henrique Cunha Júnior M M 8 

2
0 

Maria Eliete Santiago M F 1 

2
1 

Paulo Ramos Coelho Filho M M 1 

2
2 

Álder Júlio Ferreira Calado M M 1 

2
3 

Ana Lúcia Eduardo Farah Valente M F 1 

2
4 

Maria Nobre Damasceno M F 1 

2
5 

Ângela Terezinha de Souza Therrien M F 1 

2
6 

Célia Maria da Silva Salsa M F 1 

2
7 

Francis Musa Boakari M M 1 
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2
8 

Luís Carlos Sales M M 1 

2
9 

Maria Mafalda Baldoino de Araújo M F 1 

3
0 

Joel Rufino dos Santos M M 1 

3
1 

Maria Julieta Costa Calazans M F 2 

3
2 

Diomar das Graças Motta M F 1 

3
3 

José Jorge Siqueira M M 1 

3
4 

Jaci Maria Ferraz de Menezes M F 1 

3
5 

Vilma Vitor Cruz M F 1 

3
6 

Vera Maria Moreira Kude M F 2 

3
7 

Iolanda de Oliveira M F 1 

3
8 

Carlos Roberto da Silva Monarcha M M 1 

3
9 

Maria de Lourdes Peixoto Brandão M F 1 

4
0 

Edivaldo Machado Boaventura D M 1 

4
1 

Kabengele Munanga D M 1 

4
2 

Luiz Felippe Perret Serpa D M 1 

4
3 

Marco Aurélio Oliveira Luz D M 1 

4
4 

Maria José de Oliveira Palmeira D F 1 

4
5 

Glória Maria Fialho Ponde D F 1 

4
6 

Juarez Tarcisio Dayrell D M 1 

4
7 

Leny Magalhães Mrech D F 1 

4
8 

Maria do Rosário Silveira Porto D F 1 

4
9 

Marta Kohl de Oliveira D F 1 

5
0 

Ana Canen M F 2 

5
1 

Nilda Guimarães Alves M F 1 

5 Pedro Benjamin Carvalho e Silva Garcia M M 1 
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2 
5

3 
Florindo Stella D M 1 

5
4 

Jose Roberto Montes Heloani D M 1 

5
5 

Jeanete Liasch Martins de Sá D F 1 

5
6 

Liliana Rolfsen Petrilli Segnini D F 1 

5
7 

Olga Rodrigues de Moraes Von Simson D F 1 

5
8 

Fernanda Sanchez M F 1 

5
9 

Ricardo Costa de Oliveira M M 1 

6
0 

Tânia Maria Baibich M F 1 

6
1 

Alfredo José da Veiga Neto D M 1 

6
2 

Ana Carolina Escostesguy D F 1 

6
3 

Maria Cristina Bruzzo D F 1 

6
4 

Rosa Maria Hessel Silveira D F 1 

6
5 

Helena Beatriz Kochenborger Scarparo M F 1 

6
6 

Adir Casaro Nascimento M M 1 

6
7 

Mariluce Bittar M F 2 

6
8 

Terezinha Bazé de Lima M F 1 

6
9 

Daisy Macedo de Barcellos D F 1 

7
0 

Elomar Tambará D M 1 

7
1 

Johannes Doll D M 1 

7
2 

Miguel Gonzalez Arroyo D M 1 

7
3 

Nilton Bueno Fischer D M 1 

7
4 

José Geraldo Silveira Bueno D M 1 

7
5 

José Leon Crochik D M 1 

7
6 

Maria das Mercês Ferreira Sampaio D F 1 
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7
7 

Maria Luisa Sandoval Schmitd D F 1 

7
8 

Paulo Albertini D M 1 

7
9 

Gilberto Ferreira da Silva M M 1 

8
0 

Jacira Reis da Silva M F 1 

8
1 

Maria Manuela Alves Garcia M F 1 

8
2 

Eurelino Teixeira Coelho Neto M M 1 

8
3 

Jaci Maria Ferraz de Menezes M F 1 

8
4 

Luciene Maria da Silva M F 1 

8
5 

Narcimária Correia do Patrocínio Luz M F 1 

8
6 

Joana Maria Pedro M F 1 

8
7 

Marcelo Jorge de Paula Paixão M M 1 

8
8 

Amaury de Moraes D M 1 

8
9 

Maria Cecília Cortez Christiano de Souza D F 1 

9
0 

Maria Lúcia Zoega de Souza D F 1 

9
1 

Marlene Yurgel D F 1 

9
2 

Mary Julia Martins Dietzsch D F 1 

9
3 

Ademil Lopes M M 1 

9
4 

Maria de Lourdes Bandeira de Lamonica Freire M F 1 

9
5 

Moisés de Melo Santana M F 3 

9
6 

Edílson Fernandes de Souza M 2F e 
1M 

3 

9
7 

José Luiz Simões M F 1 

 Fonte: Capes Área: Educação, 1987-2009 “Banco de Teses”. http://servicos.capes.gov.br/capesdw/ 
Acesso em 05/12/2009 
 

A tabela acima nos permitiu visualizar a grande mobilização de recursos 

humanos necessários à formação de mestres e doutores no campo da educação 

brasileira, no sentido de que foram contabilizados 97 educadores/as participando de 
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bancas examinadoras de teses e dissertações para 37 pós-graduados/as e seus 

respectivos textos discursivos apresentados para arguição. 

Entre esse/as 96 educadores/as destacam-se por sua maior participação 

nessas bancas: Petronilha Beatriz G. da Silva (3), Nara Maria Guazzelli Bernardes 

(3), Maria Julieta Costa Calazans (2), Vera Maria Moreira Kude (2), Ana Canen (2), 

Mariluce Bittar (2) e, batendo recorde, Henrique Cunha Júnior (8) apresenta a maior 

participação em bancas examinadoras cujo trabalho investiga/usa o conceito de 

etnia negra e seus correlatos, nos instigando a ir além das informações circunscritas 

aos resumos que nos têm possibilitado mapear essa rica produção acadêmica, 

proveniente do portal da CAPES. 

Esse ir além seria para buscar respostas às perguntas que possam elucidar 

questões acerca da história de vida, percurso formativo que levou o educador em 

questão a receber e dizer sim aos convites acadêmicos que lhe foram feitos ao longo 

desses vinte e dois anos para discussões em torno do conceito de etnia negra, 

mudando o processo sócio-histórico do Estado brasileiro. Conforme Elias (1994, p. 

135), “Dessa forma, o processo sócio-histórico de séculos, no curso do qual o 

padrão do que é julgado vergonhoso e ofensivo é lentamente elevado, reencena-se 

em forma abreviada na vida do ser humano individual”. 

Assim sendo, a teoria Elisiana como foi concebida exige que para 

compreendermos o desenvolvimento das estruturas sociais e mentais e a gênese 

dos conceitos, estudemos ao mesmo tempo as relações e as interdependências 

entre indivíduo e sociedade, uma vez que tanto um quanto outro são componentes 

do processo civilizador operante nas sociedades, organizadas sob o modelo 

ocidental e estão em mutação e evolução. Para Elias, existe uma íntima relação 

entre o processo civilizador tanto individual quanto social; se faz, portanto, 

necessário, também nesse sentido, dar a conhecer esses atores/as, nomeando-os e 

aos seus trabalhos acadêmicos, conforme quadro abaixo:  
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Ao reproduzirmos essa lista acima, como apresentada no portal da CAPES, 

pudemos observar que não há uma padronização no modelo de apresentação que 

possui vários tipos e tamanhos de letras. Verificamos também que os nomes dos 

autores de teorias às vezes aparecem nos resumos e outras vezes isso não ocorre. 

Essa prática vai de encontro às outras reconhecidas no trato com a pós-graduação, 

pois, para que pós-graduandos possam apresentar dissertações e teses, bem como 

trabalhos em congressos, simpósios seminários etc., são exigidos critérios rígidos de 

formatação de textos que, não sendo seguidos, nem são lidos pelos examinadores 

desses mesmos textos, levando à reprovação do trabalho e consequente não 

apresentação deste no evento em que foi inscrito. 

Considerando a sociogênese do conceito de etnia negra na educação 

brasileira, como tema do nosso interesse, bem como de nossa atuação, nos 

utilizamos do Banco de Teses da CAPES como importante instrumento facilitador do 

acompanhamento das mudanças histórico-sociais que colaboram para uma análise 

da realidade educacional do país, das regiões, dos estados e das cidades onde o 

conceito nasce e se desenvolve e os principais atores e atrizes sociais envolvidos no 

processo de investigar/usar o conceito em suas pesquisas. 

Nesse estudo realizado, foi possível constatar que o conceito de etnia negra 

surge e se desenvolve em teses e dissertações arquivadas e disponibilizadas em 

portal pela CAPES no ano de 1991, no campo da Educação, oportunizando ajustar a 

figura iniciada no terceiro capítulo do nosso estudo: 
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Figura 4. Representativa dos envolvidos no processo de mudanças que culminaram com o 
nascimento do conceito de etnia negra na educação brasileira. 

A figura iniciada no capítulo três mostra as relações estabelecidas para o 

nascimento do conceito de etnia negra na educação brasileira. Do estudo de 

diferentes fontes e recolha desses dados, pudemos observar as principais 

instituições e indivíduos responsáveis pelo surgimento e desenvolvimento do 

conceito de etnia negra, tendo se destacado nesse estudo o nome do professor 

Henrique Antunes Cunha Júnior, na CAPES, com oito incidências, o que demonstra 

a necessidade do aprofundamento de suas ideias e dos indivíduos que tiveram suas 

vidas entrecruzadas com a dele, especialmente no Nordeste, Pernambuco, Recife, 

que também demonstrou uma maior incidência de dissertações orientadas ou 

examinadas pelo referido professor, cinco incidências. 

Escolhemos para entrevistar colaborando na escrita da autobiografia do 

professor Henrique Cunha, os mestres e mestras, Elizama Messias, Delma Josefa, 

Durval Paulo, Tereza Vital, Valdenice Raimundo que concluíram o curso de pós-

graduação na UFPE; os três primeiros tiveram o professor em suas bancas 

examinadoras de pós-graduação em Educação, as duas últimas como co-orientador, 
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na pós-graduação em Serviço Social. O sexto entrevistado foi Itacir Luz que teve o 

professor como seu tutor no concurso O Negro e a Educação60 e concluiu seu curso 

de pós-graduação em Educação na UFPB. O sétimo entrevistado foi Flávio Valdez 

que concluiu seu curso de pós-graduação em Desenvolvimento Local e Extensão 

Rural, na UFRPE, tendo o professor Henrique Cunha Júnior como integrante da 

banca examinadora de sua dissertação. A oitava entrevistada foi Ceiça Axé que 

concluiu seu curso de pós-graduação em educação na UFPB, tendo o professor 

Henrique como co-orientador. 

Essas pessoas entrevistadas para se autobiografar colaboraram na 

biografização dos outros de modo a revelar como vieram a fazer parte de uma 

figuração de pessoas envolvidas na construção de conhecimentos científicos ligados 

ao conceito de etnia negra, à vida, à educação e à história dos afrodescendentes 

brasileiros, traçando em detalhes os motivos profissionais, técnicos e subjetivos de 

suas escolhas. 

Conseguimos coletar algumas evidências com essas pessoas-fontes, 

buscando interpretá-las no sentido de construir uma história de vida e formação, com 

sentido, articulada com a teoria elisiana que vem sendo estudada e que postula a 

existência de um processo civilizador dos povos e, desse modo, buscamos estudar 

um grupo que, em nosso país, possui um “status social superior”, pois conseguiram 

passar nos rígidos processos seletivos do vestibular, do mestrado e do doutorado 

para ser estudante ou educador no Ensino Superior, tornando-se destaque na 

sociedade onde vive e atua. 

Nesse sentido, acreditamos que foi construída uma identidade coletiva de 

grupo e essa identidade coletiva colabora na moldagem da identidade individual. 

Segundo Elias (2000, p. 133), “a identidade coletiva e, como parte dela, o orgulho 

coletivo e as pretensões carismáticas grupais ajudam a moldar a identidade 

individual na experiência que o sujeito tem de si e das outras pessoas”. 

Dessa forma, a produção, bem como a leitura das autobiografias, a análise e 

a interpretação e a categorização dos dados levantados servirão para alicerçar 
                                                 
60 Desde 1999 a Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação – ANPEd e a 

ONG Ação Educativa organizam, com o apoio da Fundação Ford, o Concurso Negro e Educação, 
que destina dotações de pesquisa visando incentivar a produção de conhecimento em educação 
voltada para a temática do negro. Espera-se que a iniciativa tenha repercussão positiva no campo 
da pesquisa educacional, adensando o conhecimento disponível e ampliando a consideração das 
questões étnico-raciais nas investigações sobre a educação brasileira desenvolvidas por instituições 
acadêmicas e organizações não governamentais. 

http://www.acaoeducativa.org.br/downloads/negroeducaavaliaprocesso.pdf 
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outras pesquisas acadêmicas e a formação de outras identidades grupais de 

comunidades científicas pela cidade, pelo estado, pela região e pelo país, fazendo 

crescer o interesse e os estudos acerca do negro, sua história e sua educação no 

pós-abolição, e pós-centenário da abolição, período e temática ainda pouco 

estudada, considerando o número obtido de apenas 37 textos acadêmicos escritos 

investigando, usando o conceito de etnia negra e seus correlatos, em educação. 

O estudo realizado revelou uma incidência do nome do professor Henrique 

Cunha Júnior como protagonista nas funções de orientador dos trabalhos 

garimpados ou examinador de bancas apontando para a necessidade de 

compreender o histórico de sua implicação com o uso e a difusão do conceito de 

etnia negra. Nesse sentido, consideramos fundamental o uso da abordagem teórico-

metodológica da autobiografia, passando à sua leitura, à interpretação, à análise e à 

divulgação. 

 

4.1 Henrique Antunes Cunha Júnior – um destacado professor-militante na sua 
luta não-violenta em busca do poder para os afrodescendentes 

 
As leituras analíticas e interpretativas que realizamos com a recolha dos 

dados oriundos da entrevista biográfica realizada com o professor Henrique Cunha, 

na tarde do dia 06/08/2009, em Recife, foram realizadas da seguinte forma: após 

ouvir a entrevista gravada, fizemos sua transcrição que nos rendeu dezesseis 

páginas escritas que foram encaminhadas, por email, para o referido professor 

proceder às modificações que considerasse adequadas, uma vez que oralidade e 

escrita possuem diferentes marcadores, nuances, problemas de escuta e de 

entendimento do que está sendo dito pelo entrevistado. 

Nenhuma modificação foi feita no texto por seu autor. Dessa forma, 

consideramos a narrativa autobiográfica do professor construída efetivamente e 

procedemos à leitura, à análise e à interpretação dessa narrativa guiada pela 

questão/orientação: 

 Conte sua história de vida, revelando aspectos da sua formação que o 

levaram a fazer escolhas acadêmicas na linha da introdução do conceito de etnia 

negra no campo da educação. 
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 Houve um momento de silêncio, um sorriso, um respirar profundo. 

Acreditamos que esse momento buscou trazer à memória61 os acontecimentos que 

o levaram a ter as ideias que hoje tem sobre etnia negra e a rede de pessoas e 

eventos que marcaram a sua existência como ser humano e como profissional da 

educação das relações étnico-raciais desenvolvidas na sociedade brasileira. 

Nesse sentido, a resposta dada pelo entrevistado à pergunta acima formulada 

nos possibilitou compreender seu percurso de formação, através da forma como fala 

dos diversos campos de experiências implicados numa trajetória de vida e as 

possíveis mudanças na realidade pessoal e profissional durante o desenvolvimento 

desse processo: 

1. Nascimento e relacionamento com os avôs e os pais: 

Henrique Cunha nasceu em 1952, em São Paulo, no bairro do Bexiga, tendo 

seus pais, em 1953, mudado para o bairro da Glória onde, então, ele cresceu e 

viveu, num bairro de classe média. No que diz respeito às condições sócio-culturais 

e econômicas, sua história de vida diferenciou-se da maioria da população negra, 

conforme depoimentos: 
Tem duas coisas que eram bastante importante frisar desde o início: dentro 

da população negra agente era bastante escolarizado, venho de avós que 

eram alfabetizados e meu avô, por parte de pai, já era do Movimento 

Negro, intelectual que escrevia e participava desde 1904. 

Eu cresci vendo meu pai fazer duas coisas: participar da Associação 

Cultural do Negro de São Paulo, na década de 50, onde foi presidente e 

me levava, uma vez, por semana, era um núcleo de intelectuais. Meu pai 

era uma pessoa que lia muito e tinha uma biblioteca grande, trabalhava na 

Secretaria de Obras do Estado de São Paulo, como desenhista de 

arquitetura, por isso, aprendi geometria muito cedo e tinha na mente. Foi 

um negócio que eu vi como se fazia arquitetura já desde criança e meu pai 

guardava uma grande prancheta de madeira e custava uma fortuna 

inclusive, para que eu fosse arquiteto no futuro. 

Minha mãe62 é professora e queria que eu fizesse uma coisa que desse 

muito dinheiro, que eu fosse de uma grande empresa ou que eu fosse um 

                                                 
61 Compreendo que a memória constitui-se como a capacidade de lembrar fatos, momentos, 

acontecimentos passados e presentes que tiveram significado para nossa vida. O componente 
emocional ligado à memória é bastante forte e presente no momento em que a acionamos. Desse 
modo, podemos ver pessoas rindo, chorando, se alegrando ou sofrendo quando incentivadas a fazer 
uso de suas recordações através do pensamento ou da linguagem. 

62 A mãe do professor Henrique Cunha é muito marcante em sua vida. Ele dedica muitas folhas da 
sua autobiografia à fala acerca da mãe. Nesse sentido, a procuramos e entrevistamos. O material 
produzido na entrevista encontra-se no anexo. 
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embaixador ou coisa deste tipo, a minha mãe me preparou para ser um 

grande homem, tanto que ela me mandou estudar línguas63 quando 

criança, ela me mandou fazer curso de etiqueta, para ser uma pessoa de 

destaque, independente64, eu tinha que cuidar da minha vida, tanto que eu 

sei cozinhar, eu com oito anos de idade já fazia matrícula na escola, com 

doze já viajava sozinho, com quatorze eu fui ao Paraguai com cinco 

colegas da mesma idade. 

 

Dos excertos65 da autobiografia acima explicitados: observamos uma 

implicação do pai e da mãe do professor entrevistado com a construção de um 

projeto de vida e de profissionalização para a obtenção da dignidade, do sucesso, 

da liberdade, da integridade desde a mais tenra idade, bem como da apreensão da 

identidade étnica negra num contexto de positividade que produz uma auto-estima 

também positiva, uma vez que o entrevistado percebe/recebe atenção, cuidados e 

amor que, emanados da família, o impelem para um investimento afetivo e 

intelectual nesse processo – projeto de vida e de luta para viabilização da liberdade 

dos/as outros/as seres humanos. 

 

2. Outras pessoas e / ou grupos de convívio: 
 

Cresci dentro de uma família de intelectuais negra que tinha uma interface 

com uma intelectualidade branca: os pianos. Qualquer festa que tivesse na 

minha casa virava um sarau: alguém tocava piano, cantava, declamava, 

alguém fazia discurso, então tinha essa coisa. Por exemplo, o Florestan 

Fernandes e Roger Bastides66 era amigo do meu pai, o Otavio Ianni67 era 

                                                 
63 Nos anexos dessa tese, poderão ser vistos pequenos bilhetes deixados pelo professor Henrique 

para sua mãe, nas diferentes línguas aprendidas.  
64 A mãe do professor Henrique o queria independente porque considerava que o teve tardiamente e 

poderia morrer, deixando-o muito jovem para o enfrentamento sozinho do mundo. 
65 Chamamos de excertos as passagens da autobiografia pesquisada que consideramos essenciais 

no processo de compreensão da trajetória de vida do sujeito em formação e das causas que o 
impeliram às escolhas de vida e profissionais, tendo o cuidado de respeitar o material coletado, 
garantindo os cortes na fala com o símbolo (...) e a montagem de frases, com o símbolo: //, como 
recomendado por Bertaux (2010), no livro Narrativas de vida e seus métodos. 

66 Esses dois intelectuais, como o professor Henrique Cunha chama os amigos do seu pai, 
estudaram, nos anos de 1950, o que denominavam de “imprensa negra”, um conjunto de jornais 
fundados em São Paulo no início do século XX: O Menelick, em 1915; A Rua e o Xauter, em 1916; 
O Alfinete, em 1918; A Liberdade e o Bandeirante, em 1919; A Sentinela, em 1920; O kosmos, em 
1922; O Getulino, em 1923 e o Clarim, em 1924, que, num período posterior, mudou o nome para O 
Clarim D’Alvorada. 

67 Fez parte da chamada "Escola Paulista de Sociologia", cuja principal referência é Florestan 
Fernandes. Suas principais obras são: "Cor e Mobilidade Social em Florianópolis" (1960, em 
colaboração), “Metamorfoses do Escravo" (1962), "Escravidão e Racismo" (1978), sobre a questão 
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amigo do meu pai, pessoas que fizeram carreira universitária. Eu 

frequentava a casa de seu Correia Leite68, o meu pai, então, bom, tinha um 

grupo dessa história // e o Solano Trindade era amigo do meu pai69. 

 

O excerto de fala do entrevistado nos revela a oferta de uma esmerada 

educação, do ponto de vista da arte, com a oportunidade dada pela família de 

possuir e aprender a tocar piano, aprender línguas e conviver num grupo de 

pertencimento ligado à discussão acerca da questão do/a negro/a, do racismo 

brasileiro e da elaboração de estratégias para combatê-lo, onde a criação de jornais 

para denúncia do racismo e de associações culturais e políticas para divulgação das 

ideias anti-racistas e indicação de estratégias promotoras da igualdade étnico-racial 

para o estado brasileiro foram preponderantes no convívio do professor Henrique 

Cunha com a intelectualidade negra e não negra paulistana. 

Além do convívio com grupos de intelectuais, outro grupo de convivência e 

pensado como importante na análise da sociedade brasileira e do tratamento 

desigual reservado por ela aos seus cidadãos foi forçado, pelo trabalho como 

professora, realizado pela senhora Eunice Cunha, genitora do Henrique Cunha, 

segundo relato: 
 

(...) na Vila Mariana além da classe média que é a maior parte das pessoas 

que trabalhavam em empregos públicos e tudo mais que eram bem pagos 

naquela época, ela tinha uma grande favela e então minha mãe dava aula 

normalmente a tarde e ela fazia a seguinte coisa, as classes de primeiro 

ano ela deu aula trinta anos no primeiro ano masculinos, ela dividia em três 

sessões, A, B e C, normalmente a cessão C era dos reprovados 

categoricamente, normalmente a cessão C era dos alunos da favela, a 

minha mãe era umas das poucas professoras que conseguiam sucesso 

                                                                                                                                                         
do negro. Existem outras, com outras temáticas acerca do populismo, do imperialismo e da 
sociedade brasileira (http://pt.wikipedia.org/wiki/Octavio_Ianni, 06/10/2010). 

68 O senhor Correia Leite foi quem, junto com Jayme de Aguiar, fundou o jornal o Clarim D’Alvorada, 
jornal que circulou por oito anos, de 1924 a 1932. O senhor Correia Leite, junto com o pai do 
professor Henrique Cunha Júnior e outros, fundou em 1931 a Frente Negra Brasileira-FNB, que em 
1933, criou seu próprio jornal, A Voz da Raça. O senhor Correia Leite, ao romper com a FNB, criou 
o Clube Negro da Cultura Social. Em 1945, José Correia Leite cria a Associação Do Negro Brasileiro 
- ANB e, em 1956, cria, junto com outros, A Associação Cultural do Negro de São Paulo, para onde 
Henrique pai, levava frequentemente Henrique filho. No livro, Histórias do Movimento Negro no 
Brasil, organizado por Alberti e Pereira (2007), encontram-se informações mais detalhadas acerca 
dessas pessoas e desses jornais. 

69 Solano Trindade fundou em Recife/PE a Frente Negra Pernambucana e o Centro de Cultura Afro-
brasileiro em 1936, com o intuito de divulgar os artistas e os intelectuais negros/as. Em 1950, no Rio 
de Janeiro, Solano Trindade fundou, também, o Teatro Popular Brasileiro, cuja organização foi 
realizada pelo TEN. 
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com a cessão C, a cessão C dela era toda aprovada e o que acontecia, 

isso foi uma coisa que marcou muito a minha infância, a minha mãe trazia 

esses alunos da favela para ter aula em casa de manhã então aquele 

suporte que a família deveria dá e que certamente a classe média dava de 

ver lição de casa, de ajudar nas tarefas escolares que eles não tinham 

essa ocasião porque os pais deles saiam para trabalhar e muitos pais 

favelados eram imigrantes do Nordeste que não tinham também 

escolaridade anteriormente, tinham a oportunidade de ir lá para casa e ela 

trazia cinco seis cada dia eu sei que, na semana, passava toda a cessão 

fraca em casa e, ela também ia para escola e eu ia junto porque não tinha 

com quem ficar, e ela antes da aula tomava a leitura de todos alunos, uma 

semana corria a classe toda, tomando a leitura antes da hora da aula, 

então ela tinha uma dedicação isso marcou, me impressionou isso 

mostrava uma solidariedade com as coisas da população essa cessão C 

era toda ela negra, então ela faz assim, uma ação afirmativa dela, e dava 

resultado. 

 

O envolvimento do avô e do pai do Henrique Antunes Cunha Júnior com a 

questão do/a negro/a, a denúncia do racismo operante na sociedade brasileira, bem 

como a elaboração de estratégias de combate ao racismo e o envolvimento da mãe 

na busca fervorosa por alfabetizar crianças negras nordestinas, nos parece ter sido 

exemplar na elaboração de um projeto de vida e de profissionalização em que o 

entrevistado se envolveu, permitindo que o objetivo de sua mãe de que ele fosse um 

homem de destaque70 tenha sido efetivamente conquistado. 

 

3. Vivências educativas escolares: 
 

(...) por eu não ter idade para entrar na escola, eu ia com minha mãe que 

era professora primária para o Marechal Floriano, um grupo escolar de São 

Paulo, aqueles grupos escolares antigos que deveriam abrigar a classe 

média aqui da Vila Mariana, ficava lá no recreio, dormia no recreio, no 

recreio tinha uns degraus altos e eu cai do degrau e me machuquei, o 

diretor da escola ficou em uma situação de papo de aranha com uma 

criança que não está escrita na escola, se machuca na escola, para evitar 

                                                 
70 Estamos entendendo o professor Henrique Cunha Júnior como um homem de destaque no campo 

acadêmico, uma vez que o nome dele aparece como evidência em oito incidências no site da 
CAPES, quando se busca dissertações e teses, tendo como palavra-chave etnia negra, conceito 
que ele define, evidencia, manipula, estuda, junto a outros conceitos correlatos como 
afrodescendência e afrodescendente. 
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esse movimento burocrático uma das professoras disse bota ele na minha 

sala se ele acompanhar tudo bem. // Minha mãe, ela não queria lecionar o 

próprio filho para ele não ficar mimado, isso foi sempre uma briga em casa, 

meu pai sempre que eu fazia um erro de português e eu tenho erros graves 

de português, meu pai dizia, veja, culpa da sua mãe, não quis te alfabetizar 

por isso temos um analfabeto interino em casa. // Toda vez que eu dava 

um texto para ele ler que tinha erros de português ele voltava na mesma 

frase criticando tanto ele quanto minha mãe até hoje corrigem meus textos 

e criticam o português, os erros de português, eu não puxei a família eles 

dizem, essa coisa, então, esse mundo bastante escolarizado, // essa coisa 

toda fez com que, quando eu fui para o ginásio, eu prestei no ginásio mais 

famoso de São Paulo o Brasílio Machado que é um ginásio público que 

nessa época os ginásios públicos competiam com os particulares, em São 

Paulo tinha três ou quatro ginásios públicos famosos, um deles era o 

Brasílio Machado eu passei e fiz o ginásio no Brasílio Machado. O ginásio 

do Brasilio Machado era assim, nós tínhamos vários professores no ginásio 

que tinham Doutorado que tinham Mestrado ensinavam no ginásio público. 

O ginásio do Brasilio Machado era assim, nós tínhamos vários professores 

no ginásio que tinham Doutorado, que tinham Mestrado e ensinavam no 

ginásio público, vários professores também tinham livros publicados, 

lembro bem do professor de Geografia, de Matemática, todos eles tinham 

os próprios livros e adotavam o livro que eles tinham escrito, isso mostra 

uma escola que tinha um qualidade muito grande, por exemplo, que agente 

tinha laboratório de Física, Biologia e tudo. 

 

Através dessas falas ligadas ao processo educativo escolar, podemos 

verificar na autobiografia analisada que a educação esmerada ofertada pela família 

foi complementada pela educação pública oficial, ofertada pelo estado, também de 

forma esmerada, tendo o entrevistado referido ter cursado primário e ginásio em dois 

grandes e respeitados colégios de São Paulo à época, anos 60-70. Essas questões 

educativas relativas às vivências de aprendizagem do pesquisado nos permitem 

reconstituir a trajetória de vida desse sujeito e das relações sociais travadas com os 

seus grupos de pertencimento, de forma a apreender, desses relatos, os contextos 

socioculturais e familiares nos quais viveu e circulou nos permitindo a descoberta 

progressiva dos motivos que constituíram Henrique Cunha como um acadêmico 

democrático, engajado num desenvolvimento de um referencial teórico-metodológico 

próprio aos estudos das africanidades e das afrodescendências. 

4. Outras oportunidades educativas extra-escolares: 
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(...) eu fiz parte em uma escola que é um negócio muito importante que é o 

Escotismo, fui escoteiro com sete anos de idade, fui lobinho e daí fui 

escoteiro, sai com dezoito anos porque entrei na Engenharia em São 

Carlos daí não pude continuar sendo escoteiro, escotismo também foi uma 

escola que agente fazia muitas atividades muitas coisas, muitas viagens e 

tudo aquela coisa do acampamento e eu sempre fui líder eu, nos lobinho, 

logo fui primo que é o chefe do grupinho, quando fui escoteiro logo fui o 

cara que comandava a patrulha, eu fui guia e depois se eu ficasse seria 

chefe também do grupo onde eu estava do escotismo. O escotismo me deu 

essa coisa de liderança, de montar grupo. 

(...) eu fui também fui para a sessão cristã de moços, não por motivos 

religiosos nós nunca tivemos uma existência religiosa em casa, //eu fui 

para cessão cristã de moços por uma razão, lá tinha uma boa piscina em 

São Paulo, coberta e tudo e ela tinha atividades físicas e fazia 

acampamentos, então eu ia três vezes por semana fazer atividades físicas 

e aprender a nadar e, a sessão cristã dos moços tinha uma preocupação 

com a preparação dos jovens, então no ponto de vista educacional eu acho 

que tive uma cerca imensa de tudo quanto foi cuidado possível.// eu 

sempre frequentei terreiro desde os 16 anos e tudo mas nunca fiz o 

santo71. 

 

As falas explicitadas nessa escrita de si realizada pelo pesquisado são 

demonstrativas de que Henrique Cunha muito recebeu no que diz respeito à sua 

formação humana, intelectual, inicial e contínua, tanto dos seus avós e pais quanto 

dos demais grupos de pertencimento: grupos de negros/as, escolas públicas de 
                                                 
71 Faz parte de um ritual do culto religioso de matriz africana (candomblé/ nação) "raspar para o 

santo", o que não ocorre na umbanda. O filho/a-de-santo é raspado/a (raspar a cabeça) na chamada 
de "Obrigação de Santo" que só acontece em casos de iniciação sacerdotal ou em outras ocasiões 
muito especiais. O iaô/iniciado a partir dessa obrigação passa a cuidar de seu orixá de coroa/cabeça 
em especial e a participar das celebrações/cultos aos orixás (ogun, iemanjá, oxum, iansã, oxossi, 
abaluaê/omulu, ossanhe ...). Os candomblecistas cultuam somente orixás e exus, à exceção do 
candomblé de caboclo, omoloko, que cultuam eguns, isto é, espíritos de antepassados (pretos-
velhos, caboclos, boiadeiros etc). A importância e necessidade de raspar e sacrificar animais 
(galinha ou pombo ou pata ou cabra - dependendo do orixá) nesse ritual estão no fato de se 
acreditar na troca de energias entre os seres humanos e os outros seres da natureza, pois somos, 
todos, parte da natureza e precisamos reavivar dentro de nós o Orixá (divindade da natureza) que 
todos trazemos como herança da própria África e recarregar nossa energia espiritual. Sacrifica-se 
um animal para que através do plasma sanguíneo possa o Orixá tomar forma e assim passar a 
coabitar no corpo físico e espiritual do futuro filho de santo. Era assim que os nossos ancestrais 
faziam na África e assim o perpetuamos/ o fazemos aqui no Brasil, pois essa é a nossa forma mais 
próxima de mantermos viva essa força maior e de grande ligação ancestral, que é o Orixá 
Divinizado em pensamento e forma...". É nesse momento que o Orixá do médium é invocado e se 
faz presente, possibilitando uma maior interação entre o iniciado e o Orixá dono de sua cabeça (Ori - 
Cabeça / Xá - guardião).  

http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061007131057AAVcWMX, 06/10/2010. 



 165

qualidade, da religião cristã católica mesmo que essa religião não seja professada, 

nem praticada em família e em sua vida particular, do Escotismo, dos pianos, das 

diferentes línguas aprendidas e das viagens mas também dos grupos brancos que 

frequentavam as festas e as reuniões de domingo regadas a bons petiscos 

alimentadores do físico e da mente, bem como do espírito e do campo das ideias, 

uma vez que inúmeros intelectuais negros e brancos ali discutiam suas teses, 

recebendo, em troca, as antíteses. 

Tudo quanto foi recebido no que diz respeito às orientações e aos conselhos 

para a vida, dos familiares, amigos/as, professores/as, as experiências vivenciadas 

junto aos grupos de estudo e do escotismo, bem como as vivências escolares, 

religiosas, sociais e culturais nas fases da infância e da adolescência, foram vividas 

num contexto de positividade e de solidariedade que colaboraram num 

desenvolvimento humano e na implicação do Henrique Cunha em práticas de 

transmissão do que foi aprendido/vivido, tornando-se bem sucedido no seu projeto 

de vida e profissional. 

5. A entrada e experiências vivenciadas na universidade. 
 

(...) eu quando fiz o vestibular entrei na USP mais não era muita novidade 

entrar na USP, primeiro vestibular entrei na USP, Engenharia em São 

Carlos, e foi engenharia, foi meio surpresa eu ter escolhido fazer 

engenharia elétrica até porque ninguém em casa sabia o que era 

engenharia elétrica direito e meu pai queria, como eu já disse, que eu fosse 

arquiteto, ele tinha me preparado para ser arquiteto e o plano dele não deu 

certo, // depois de ter feito engenharia elétrica eu resolvi fazer Sociologia. // 

eu li o Casa Grande e Senzala, lá em casa, já metiam o pau nele, quando 

eu tinha quatorze anos eu fui convencido por eles pensava que o livro não 

prestava e, depois, na profissão de sociologia eu acabei de ser mais 

convicto que não valia a pena mais ficar apontando os erros do Casa 

Grande e Senzala até como se aponta hoje, generaliza uma coisa que não 

dá para generalizar, o Brasil e é um livro machista e racista, é um livro que 

falar do Casa Grande aqui em Recife, eu posso até não conseguir voltar 

para casa, a verdade é essa. // na Universidade Federal de São Carlos foi 

uma possibilidade também de militar nas coisas estudantis, de estar 

discutindo política e todas essas coisas e sempre com a questão da 

população negra. 

(...) os bailes, // Tim Maia, Jorge Bem, James Brow. // o baile tem uma 

importância grande nesse processo identitário. 



 166

 

Observamos que no critério dos campos disciplinares valorizados 

socialmente, o professor entrevistado demonstra ter produzido rupturas, uma vez 

que se formou em Engenharia Elétrica, estudou em universidades bem reconhecidas 

dentro e fora do país, conforme relata em sua autobiografia, mas fez também 

Sociologia que não possui o mesmo status social da Engenharia, na hierarquia dos 

campos disciplinares acadêmicos. 

 

6. A universidade em suas possibilidades de profissionalização: 
 

(...) estou fazendo Sociologia depois de ter feito Engenharia, tava fazendo 

pois graduação no ITA, em Engenharia e fazendo graduação lá e já tinha 

prestado e sido aprovado na seleção para professor na USP, comecei muito 

cedo, eu estudei na USP logo dois anos depois eu fui professor na escola 

onde eu tinha estudado, porque logo que eu entrei na faculdade eu já fui 

aluno monitor, então eu fui preparado para ser professor universitário desde 

o começo do curso eu participei de projetos, fui bolsista então quando eu 

terminei o curso o último ano, por exemplo, eu fiz pós-graduação, o professor 

era um cara que viajava e ele deixava eu preparar os laboratórios e eu tinha 

uma experiência grande já na coisa da engenharia e tudo, então quando 

abriu a vaga eu estava fazendo pós-graduação no ITA, eu logo consegui ser 

contratado na USP, eu tinha tido inclusive uma proposta para ser contratado 

no ITA e não aceitei a proposta. Daí eu fui para São Carlos, terminei o 

Mestrado, não defendi e arranjei uma bolsa para ir para França, // eu tinha 

conseguido uma inscrição também nos Estados Unidos e resolvi ir para 

França. // lá eu descobri que eu tinha qualidades que nunca tinham sido 

elogiadas no Brasil, 

Mestrado francês que dá abertura para o Doutorado é mais simples que o 

Mestrado brasileiro, diga-se de passagem, eu passei e fiz um trabalho sobre 

a Historia do Negro no Brasil, era o tema da dissertação, eu trabalhei e fiz 

isso nunca corrigi, nunca publiquei nada sobre ela mas agente fez o trabalho 

lá, a monografia que precisava e fui trabalhar com historia quantitativa e tudo 

que não era muito a minha praia mas deu uma versão da história. // bom 

então eu tava fazendo doutorado, no meio do doutorado eu resolvi fazer uma 

especialização em economia. // Voltei ao Brasil, // trabalhei no ITP -Instituto 

de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo. // então eu orientava 

teses no mestrado na engenharia, dava aula na engenharia, fazia as coisas 

da economia e era consultor do IPT. // uma experiência riquíssima só que o 

instituto fez uma exigência, eu tinha que largar uma das coisas que eu tava 
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fazendo, ou eu largava a USP ou eu largava a pós-graduação em economia 

e fiquei sendo professor em tempo parcial na USP. // montei um grupo de 

pesquisa em engenharia e tudo mais, o grupo era bastante produtivo, chegou 

uma época 89, 90 saiam vários mestrandos por ano. 

 

Todo esse histórico rico de experiências de vida nos situa na complexidade 

do processo de formação e profissionalização narrado pelo entrevistado 

demonstrando até aqui um gosto e um entusiasmo singular pelo estudo, bem como, 

a incidência de importantes encontros formadores:72 a) com os avôs, pai, mãe, b) 

com a intelectualidade paulistana, c) com os grupos de crianças negras nordestinas, 

d) com escolas e universidades de qualidade, d) com ambientes de formação 

profissionais de ponta, e) com viagens aos países que possibilitaram outras leituras 

acerca da questão do negro. Verificamos também, a existências de momentos-

charneira:73 a) decisão de não fazer o curso desejado pelo pai, seguindo o seu 

próprio desejo: Engenharia, Sociologia, Economia e História, nos níveis de 

graduação e pós-graduação, b) abandono do ITA e do curso de Economia, em 

função do desejo de dedicar-se ao ensino na USP como forma de produzir a si 

mesmo, colaborando na produção do outro, conforme afirma: “montei grupos de 

pesquisa // bastante produtivo // saiam vários mestrandos por ano” (HENRIQUE 

ANTUNES CUNHA JÚNIOR). 

 

7. A construção de um referencial teórico sobra a História da África e da sua 

inserção no campo da educação: 
 

(...) estando na França eu tive uma oportunidade impar de ler e ver uma 

porção de coisas sobre África, lá tem dúzias de institutos na França que 

lidam com África, então ai que eu aprofundei a bibliografia de África, // em 

São Paulo eu entrei para dois grupos do movimento negro um deles foi 

ABREVIDA, que era um grupo que trabalhava com professores da escola 

pública municipal em São Paulo, a Emilia Expedita era coordenadora da 

ABREVIDA e lá na ABREVIDA agente resolveu fazer formação de 

professores sobre historia e cultura africana, nós então deste 87 oficialmente 

                                                 
72 Colaboram na construção de conhecimentos que tenham sentido para os indivíduos, obrigando-o a 

reconsiderar e a construir soluções para as tensões entre tradição e modernidade. A primeira 
referindo-se ao apego e ao posicionamento ancorado nas experiências conhecidas e a segunda 
refere-se à possibilidade de nos abrirmos para a vivência de novas experiências. 

73 Colaboram na transformação da vida que foi social, cultural, familiarmente programada/combinada, 
numa invenção, ou seja, algo original a ser construído, cotidianamente. 
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para prefeitura de São Paulo agente já dava esse curso de história, nós 

chegamos a dar curso para mais de quinhentos professores, foi ai que então 

a marca da questão da educação se fixa no meu trabalho e eu passo a 

trabalhar sistematicamente com educação por causa da ABREVIDA. // e daí 

realmente eu vou fundo na coisa da educação, há de se dizer que o 

movimento negro desde 70, já vinha discutindo a educação de população 

negra e eu já tinha participado de coisas nesse período, tanto que por 

exemplo, teve o Primeiro Congresso Brasileiro de Educação em 79 agente já 

fez uma mesa sobre negro e educação no Brasil, mais bom, em 73, por 

exemplo, agente teve uma experiência muito boa com discussão de 

educação de criança. // é da primeira vez que eu dei aula de História 

Africana. // no GETEPLUM, a única pessoa que tinha o material de História 

Africana em São Paulo e me cedeu o material para estudar na casa dela foi a 

Drª. Iracema de Almeida, ela tinha livro de História Africana em francês que 

eu e foi a primeira grande aproximação com História Africana foi nos livros da 

Iracema de Almeida. 

 

Esse excerto de relato, ligado à participação em dois diferentes grupos de 

discussão da questão do negro, ABREVIDA e GETPLUM74, bem como o contato 

com educadores, teóricos e teorias que discutiam a África e os africanos, do ponto 

de vista histórico, sociocultural, oportunizados por pessoas e grupos em França e 

São Paulo, nos parece preponderante no sentido da explicitação dos caminhos 

intelectuais que estruturaram a necessidade da abordagem da questão do/a negro/a, 

através de outros referenciais e questões teóricas, diferentes das que vinham sendo 

discutidas, de modo a instigar o professor entrevistado a desenvolver novos 

paradigmas e esquemas explicativos das realidades observadas. 

 

 

 

8. Exposição dos motivos da escolha teórica pelo conceito de etnia em 

detrimento do conceito de raça: 
 

                                                 
74 ABREVIDA – Associação Afro-brasileira de Educação, Cultura e Preservação da Vida. GT Plum, 

comandado por uma médica - Iracema de Almeida - grupo que reunia profissionais liberais e 
médicos negros, vinculados ao partido de direita. De acordo com Cunha, esses dois grupos, junto 
com outros da década de 30, 40, 50, foram muito importantes no combate ao racismo e às 
discriminações contra negros/as. 

 http://www.google.com.br/#hl=pt-BR&biw=1016&bih=596&q=ABREVIDA&aq=f&aqi=g-
s1&aql=&oq=ABREVIDA&gs_rfai=&fp=3035c65b99df84ca 
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(...) a educação foi onde agente se aprofundou e ai eu comecei a ver que o 

movimento negro precisava de uma base teórica mais forte, que aquela que 

agente tava, aquela coisa de discutir o racismo de tudo na superficialidade, 

os exemplos e tudo não estavam suficientemente forte, agente já tinha a 

coisa da cultura como eu já disse, vinha das artes e ai a primeira vez que eu 

pensei a coisa da etnia e tudo mais foi em 88, 89, 89 nós fizemos em Marília 

o Primeiro Congresso Paulista de Professores e Pesquisadores Negros das 

Universidades Paulistas e esse congresso foi um negócio fantástico, ele 

teve Milton Santos, Kabengele Munanga, Darci de Matos, meu pai, teve 

assim a nata do que tinha negros pensando em negros no sul do Brasil, 

então a montagem desse seminário também foi uma revolução, as coisas 

que eu vi Milton Santos falar, ouvi pessoas também como Wilson da USP, 

Joel Rufino, Clóvis Moura, tava todo esse pessoal no seminário, você 

imagine um seminário com essa turma e ai, as idéias, realmente eu percebi 

que o paradigma da raça tava com problemas, sérios problemas aonde 

definitivamente, eu abandonei o paradigma da raça, foi aonde eu procurei 

reconstituí-lo, eu fui fazer um trabalho nos EUA em Corneal e uma das 

minhas tarefas era revisar os paradigmas de raça social e tudo mais e 

Corneal é um lugar fabuloso para o Africano, todos nós merecemos passar 

um tempo lá, eles tem uma biblioteca que na época tinha cinquenta mil 

exemplares só sobre negro, um porão, um conjunto de bibliotecas e o 

programa que eu fiz em Corneal, eu era um professor convidado, eles 

convidavam cinco professores de cada vez, então tinha gente da África, 

tinha gente da Jamaica, eu lembro sempre o nome dela, o nome dela, 

Carolina Cuper uma mulher fantástica, então agente tinha também um 

universo de idéias para discutir ali e a coisa de aprofundar a raça foi aonde 

eu percebi que raça para mim era um paradigma furado que tinha 

dificuldades conceituais grandes, que agente teria que construir uma outra 

coisa e essa outra coisa por leitura do Eduardo Nissan, bastante importante 

na minha vida, nas minhas por lermos os caribenhos. // em 86 fui para 

Guiana Inglesa, a universidade da Guiana tinha uma professora Jucelina 

Lonque que era pró-reitora, que queria levar negros brasileiro para lá, 

queria aumentar o intercâmbio com o Brasil, com pessoal negro brasileiro e 

o Itamaraty nunca entendia isso, o Itamaraty sempre mandava loiras, 

mesmo que ela insistisse que queria com cultura de base africana, cultura 

negra, arranjavam pessoas brancas para ir, então eu comecei a trabalhar e 

eu ia passar três meses na Guiana, ficava três meses lá Dezembro, Janeiro 

e Fevereiro, trabalhando para universidade da Guiana e trabalhando na 

engenharia que eles estavam montando os cursos de engenharia, // ai eu 

também absorvi o que a universidade tinha de cultura negra, montavam um 
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curso de graduação em música baseado no instrumento que tinha muito a 

questão da tradição africana, mas, o que é mais forte nessa época é que a 

Nigéria tinha oferecido para os países da América, a possibilidade de ter 

professores nigerianos ensinando historia africana e a Guiana tinha 

professores e ai e que eu conheço Adelina Pena que é a minha professora 

que me formou na historia africana foi Adelina Pena, e ela um dia me disse: 

você realmente quer esse negócio de historia africana sério, eu disse quero, 

então você tem que ser disciplinado, você tem que ler coisas e eu vou tomar 

lição de você e tudo realmente, eu tinha minha carga de leitura e mesmo 

quando eu vinha para o Brasil eu tinha que mandar pelo correio as coisas 

de leitura e tudo, era o tempo que agente escrevia carta e toda essa coisa 

e, ela, então, foi quem sistematizou para mim a coisa da historia africana foi 

essa coisa da Guiana, da Adelina, depois ela foi para a Jamaica, eu passei 

lá, depois ela foi para os EUA também fui para os EUA, então o que me dá 

a formação é isso, então eu acho que tá marcado a hora que eu aprofundo 

o paradigma de etnias entre 88 e 92, e tá marcado o motivo da cultura e eu 

acho que contei o porque que eu me interessei por cultura de base africana 

e quais foram as referências que me levaram a isso. 

 
 

A entrevista biográfica realizada com o professor Henrique Antunes Cunha 

Cunha e colocada, quase que na íntegra, em nosso estudo nos dá a dimensão do 

que uma pessoa pode fazer da sua vida. Mesmo consciente da construção histórica 

de uma vida numa sociedade que vivencia, no cotidiano, o racismo institucional, 

vitimizando os negros e as negras da sua população, fato já provado pelas 

estatísticas disponibilizadas pelo IBGE e outros inúmeros institutos e também na fala 

do Henrique Cunha acerca do comportamento do Itamaraty: “o Itamaraty sempre 

mandava loiras, mesmo que ela insistisse que queria com cultura de base africana”, 

esse professor escolhe trazer à memória as pessoas e os contextos que 

fortaleceram a sua auto-estima e a sua busca pelo conhecimento acerca de si, do 

outro e do nós, representado, identificado, por ele como africanos e 

afrodescendentes. 

A narrativa de vida tal qual nos foi apresentada nos leva a confiar/provar que 

a família, os diversos grupos do movimento negro, as universidades do Brasil e do 

exterior aqui elencadas pelo entrevistado, e seus inúmeros teóricos funcionaram 

como formadores da visão que o entrevistado faz de si mesmo e da sua 

cosmogomia, no momento em que se remete às diferentes experiências vivenciadas 
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em diferentes tempos, diferentes lugares, situando a sua história individual nos 

contextos coletivos. 

Henrique Antunes Cunha Júnior ao se dispor a contar o relato de sua vida na 

perspectiva da sua formação nos deu acesso aos seus encontros formadores, 

momentos-charneira e temas significativos, em sua vida e sua luta não violenta de 

acesso ao poder-saber da universidade para si, mas também para o outro, a 

população negra brasileira. 

Deter-nos-emos agora a verificar a visão dos outros acerca das 

interdependências e das mudanças sociais e mentais ocorridas na sociedade 

brasileira com a introdução do conceito de etnia negra nos meios educativos 

acadêmicos. Os outros, no caso, são os/as mestres/as pernambucanos cuja vida 

acadêmica sofreu influência do professor-doutor Henrique Antunes Cunha Júnior. 

Partimos, nesse sentido, da constatação de que mesmo não tendo cursado 

arquitetura como queria o seu pai, Henrique Antunes Cunha Júnior realizou os 

objetivos de obtenção de uma educação esmerada e bem sucedida uma vez que 

esse filho possui o grau máximo de estudos, o doutorado e a livre docência. Resta-

nos saber: o que tem sido feito com esses títulos? Que sentido e direção foram 

dados a essas importantes conquistas, considerando a sociogênese do conceito de 

etnia negra na educação brasileira? Que elementos da autobiografia de Cunha 

Júnior irão apontar para seu envolvimento na veiculação e na disseminação desse 

conceito, junto aos educandos/as?  

Nesse sentido, considerando a sua autobiografia, percebemos que seu 

interesse pela assunção do termo etnia negra e abandono do conceito de raça, 

segundo o professor, data de 1988. Dessa forma, procuramos mestres e mestras, 

em Recife, que estiveram próximos/as ao professor, usando sua teorização e tendo-

o como orientador ou participando em bancas examinadoras para colaborar na 

elucidação de sua prática educativa e de luta em busca do poder para os 

afrodescendentes. 

 

Visão dos/as avaliados/as acerca do avaliador Henrique Antunes Cunha 

Júnior: 

 

1. Ceiça Axé, auto-declara-se negra, solteira, nasceu, criou-se e mora em 

Recife, tem uma filha, é Pedagoga, professa a religião do Candomblé, oriunda da 
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pobreza, fez seu mestrado na área da Educação, na Universidade Federal da 

Paraíba – UFPB, narra sua relação com Henrique Antunes Cunha Júnior dessa 

forma: 
 

Henrique Cunha foi meu co-orientador, eu tive oportunidade de conversar 

com ele, várias vezes lá em João Pessoa, Aqui também eu fiz uma 

formação, num seminário e muitas conversas, via email. Apesar dele não ter 

uma militância religiosa, ele tinha como me orientar e orientou várias 

monografias de pessoas que eram de candomblé, de modo que podia me 

dar subsídios não só por ser camarada, amiga e companheira dele, mas 

porque muitas vezes temos dificuldades de encontrar bibliografia que nos 

ajudem porque muitas bibliografias que são indicadas a gente lê, mas vê 

que a essência daquilo que precisamos não está ali. 

Então, agradeço muito ao Henrique porque todas as indicações dele, 

realmente me ajudaram, por isso sou grata a ele até hoje e onde o 

encontro, sei que ele é dos muitos negros que tenho como referência, 

negros e negras, ele é um dos. 

 

 

2. Delma Josefa define-se como negra, solteira, proveniente de um lar pobre, do 

Recife, onde nasceu e vive, tem um filho, cursou Ciências Sociais na Universidade 

Católica de Pernambuco – UNICAP e mestrado na UFPE; não declarou religião e 

fala sobre Henrique Antunes Cunha Júnior assim: 
 

Minha orientadora não se considerava com domínio nessa área específica 

de abordagem e sugeriu o nome do Cunha... Bom, o Henrique, na banca, 

destacou a relevância do trabalho né, foi o segundo trabalho defendido na 

pós - graduação em educação da UFPE, com a participação dele, o 

primeiro trabalho também teve a participação do professor Henrique, o 

trabalho de Lídia, orientado pelo professor Brayner, então, esses conceitos 

que utilizei, afrodescendência, identidade afrodescendente, etnia negra ou 

afrodescendente são conceitos cuja elaboração tem a participação efetiva 

do professor Henrique Cunha Junior né, então foi assim, uma honra pra 

mim tê-lo na defesa, as intervenções dele na banca foram extremamente 

relevantes, estimulou muito no desenvolvimento do trabalho, na perspectiva 

do trabalho, a dar continuidade ao estudo no doutorado e tudo. 

 

3. Durval Paulo tem trinta anos, é pardo, solteiro, não tem filhos, nasceu, vive e 

mora em Recife, possui religião evangélica, proveniente da pobreza, cursou História 
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e mestrado em Educação, ambos na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, 

salienta sobre Henrique Antunes Cunha Júnior, o seguinte: 

 
O meu orientador, no doutorado dele, ele tinha feito um capítulo sobre o 

negro numa situação lá em São Paulo, mas ele não tinha a perspectiva de 

luta e de crítica que eu estava querendo enfocar e eu tava me sentindo 

meio perdido em relação a essa orientação. Ás vezes você escuta umas 

coisas sobre defesa que parece que é um bicho. O doutor, todo poderoso, 

vai estar lá e vai acabar com você, vai catar vírgula, ponto e tudo mais e vai 

derrubar. Henrique Cunha é justamente o oposto. Ele é educado, ele é um 

cientista de fato porque ele verifica o conteúdo, faz as devidas observações, 

salientou o que ele viu como a grande contribuição do texto e me deixou à 

vontade. O que eu percebi foi que ele leu o meu texto e aproveitou o 

máximo, entendeu? E o momento da defesa não foi de arguições, foi de 

análise do texto pronto. O momento foi uma aula, não foi um paredão de 

artilharia. Agora a gente vai detonar, bota o menino na parede que agora a 

gente vai acabar com ele.Eu não tinha que temer algo que viesse de 

surpresa que ele leu e vai jogar contra mim, não. 

 

4. Elizama Messias tem vinte e nove anos, é solteira, tem uma filha, é negra, 

oriunda de lar muito pobre, nasceu e mora em Recife, cursou Pedagogia e mestrado 

em Educação na Universidade Federal de Pernambuco – UFPE; nos conta sobre 

Henrique Antunes Cunha Júnior o seguinte: 
 

Meu orientador apesar de um professor extremamente competente, ele 

tinha feito a pesquisa dele de doutorado dentro da questão das redes 

sociais, ele não trabalhava com a questão das relações étnico-raciais, da 

identidade negra, então foi difícil, nesse sentido, porque ele orientava, 

indicava algumas leituras, mas ele não tinha, talvez, acúmulo dentro da 

temática da questão negra, e nem tampouco era algo que o mobilizava para 

ele pesquisar sobre isso.  

O Henrique foi convidado, então pra banca por ser um profissional 

competente, por dominar o assunto abordado, por ser acessível e também 

por ter contribuído ao longo do processo de escrita e realização da 

pesquisa, mesmo sem ser orientador ou co-orientador se colocou a 

disposição para contribuir. 

 Os comentários feitos por Henrique foram bastante pertinentes, no sentido 

de chamar atenção para a necessidade da estruturação de linhas de 

pesquisa, grupos de estudo e disciplinas no âmbito do PPGE/UFPE, que 
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trate da questão étnico-racial. De certa forma ele mostrou que apesar de ter 

sido um bom trabalho poderia ter tido um referencial teórico que 

privilegiasse autores africanos e da América Latina. Este tipo de crítica na 

verdade é dirigida a toda a academia que ainda é bastante eurocêntrica. E a 

nós faltam orientadores e orientandos que estejam dispostos a enfrentar 

este desafio. 

 

5. Flávio Valdez tem cinquenta anos, é pardo, casado, tem dois filhos e uma filha, 

duas netas e um neto, nasceu e mora em Recife, é oriundo de um lar muito pobre, 

sua religião é a católica, cursou Economia na Universidade Católica de Pernambuco 

– UNICAP e mestrado na Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, em 

desenvolvimento local; fala sobre Henrique Antunes Cunha Júnior assim: 
 

Cunha foi chamado para minha banca porque é a pessoa que tem um 

diferencial, muito especial, em função de ter encarnado na sua trajetória de 

vida, o combate e a superação das desigualdades étnico-raciais, não está 

preocupado com aspectos formais, regras da ABNT, isso ele dispensa mas 

se preocupa com, que relação essa pesquisa tem com a vida das pessoas, 

com o combate à desigualdade, que compromisso, que ligação esse 

documento tem com a cosmovisão africana que é uma coisa que a 

academia não entende, não compreende e não alcançou ainda, 

infelizmente.Cunha já vai no cerne da questão, Cunha analisa as pesquisas 

não pelos autores ou pelas referências bibliográficas, ele analisa que 

sintonia energética tem essa pesquisa com o mundo afrodescendente, com 

as questões que estão como pano de fundo, como motivação, para os 

pesquisadores fazerem as suas pesquisas. 

Então, a contribuição que Cunha deu para minha pesquisa foi uma 

contribuição que coloca inclusive a questão da compreensão acadêmica, a 

competência que a academia tem para estar avaliando esse tipo de 

conhecimento e de elaboração científica, questiona inclusive a 

impossibilidade que tem essas estruturas formais para suportar uma 

pesquisa dessa natureza, ou seja, ele colocou muito claramente, que o que 

estava sendo dito, o que estava sendo pesquisado, não cabia nessa 

estrutura acadêmica. 

 

6. Itacir Luz tem trinta e cinco anos, é negro, solteiro, nasceu e mora em Recife, é 

oriundo de uma família que experimentou a pobreza; não tem filhos, não declarou 

professar religião, fez Pedagogia na UFPE e pós-graduação em Educação na UFPB; 
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seu relacionamento com o professor Henrique Antunes Cunha Júnior é relatado 

dessa forma: 
Participei da IV Edição do Concurso O negro e a Educação, no qual eu fui 

um dos dezesseis selecionados dentro de uma concorrência com mais ou 

menos trezentos projetos no Brasil todo e ao ser selecionado e dentro do 

formato do concurso cada bolsista precisaria ter um tutor de pesquisa e, no 

meu caso, o tutor de pesquisa foi o professor Henrique Cunha Júnior da 

Universidade Federal do Ceará, então, durante mais ou menos dois anos eu 

fui bolsista desse concurso de pesquisa, foi quando também eu fiz a 

seleção de mestrado na Universidade Federal da Paraíba, passei em 

primeiro lugar, lá na seleção da Paraíba com o mesmo projeto e o professor 

Henrique Cunha Júnior foi fundamental porque nos dois anos como bolsista 

do concurso ele me deu o apoio necessário para eu não duvidar, em termos 

acadêmicos, daquilo que eu estava propondo como pesquisa científica em 

relação à história do povo negro no Brasil e nessa pesquisa eu pude 

desenvolver tanto no concurso como mais profundamente no mestrado o 

qual terminei em 2008, seis meses antes do prazo e cuja defesa foi bem 

aceita. 

 

7. Cristina Vital é negra, solteira, mãe de dois filhos, nasceu no Recife, mora e 

trabalha na Paraíba, é oriunda da classe média, fez Serviço Social e pós-graduação 

em Serviço Social, ambos os cursos na UFPE, conta a história da sua relação com 

Henrique Antunes Cunha Júnior a seguir: 

 
Conheci o professor Henrique Cunha através de uma amiga, que sabendo 

das dificuldades que vinha enfrentando no decorrer do mestrado, e sabendo 

da sensibilidade do mesmo para colaborar com estudantes negras e negros 

em processos acadêmicos, repassou o material que eu estava escrevendo 

para ele, que prontamente leu e deu retorno com excelentes contribuições. 

Convidei-o, então, para ser co-orientador da minha dissertação. Fizemos 

um calendário para o devido acompanhamento por email. Antes da 

finalização do trabalho, o professor veio do Ceará para fazer a orientação, 

pessoalmente e, diga-se de passagem, sem receber qualquer recurso para 

isso. Minha orientadora era profunda conhecedora dos movimentos sociais, 

mas não conhecia sobre o movimento negro. Aceitou, sem nenhum 

problema a co-orientação. Acho que uma das nossas maiores dificuldades 

na academia é primeiro ensinar sobre o que estamos falando para depois 

as pessoas questionarem, o que ocorre muitas vezes, sem fundamento. O 

que leva, em muitos casos, ao desmerecimento daquilo que estamos 
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produzindo. Como se fosse algo menor, entende? O conhecimento e a 

experiência do Professor Henrique, neste sentido, nos é de muita valia 

porque a sua trajetória, imprime esta legitimidade que nos é exigida.. 

Também acho interessante sua versatilidade em circular por várias áreas do 

conhecimento. Da engenharia, a educação, ao serviço social, a história e 

por aí vai. 

 

 

8. Valdenice Raimundo é negra, solteira, nasceu em Nazaré da Mata/PE e mora, 

estuda e trabalha em Recife, oriunda de família pobre, não tem filhos, sua religião é 

a evangélica e fala da sua relação com Henrique Antunes Cunha Júnior desse 

modo: 
 

Na dissertação, a gente já tinha uma orientadora e tudo, mas, a própria 

orientadora foi muito franca, quando ela disse: Olha, eu sei construir com 

você uma dissertação, mas a temática é realmente, uma coisa que a gente 

não tem aproximação, não sei como fazer. 

Aí, conversando com Tereza Cristina que já era mestra, na época, ela disse 

assim, olhe Val, eu tô fora desse espaço da academia, mas tem Henrique 

Cunha que é dessa área, que milita, que estuda, você quer conversar com 

ele? Eu disse, é, eu quero. Ele estava aqui em Recife, eu fui conversar com 

ele aí, ele topou dar esse suporte na questão racial, uma vez que eu estava 

discutindo gênero e raça e a minha orientadora discutia gênero há muitos 

anos, mas na questão de raça tinha dificuldades e eu achei muito bom ela 

se abrir pra ter um co-orientador. Então, Henrique veio, deu assim, esse 

suporte bibliográfico, orientação e a gente fez o trabalho e ele disse assim, 

olhe está pronto, quando ele disse está pronto, ele sumiu, na banca ele não 

tava, eu liguei e ele disse: Tá pronto, seu trabalho tá pronto. 

Eu queria um negro na banca pra me dar esse suporte e apoio, ele, 

Henrique me orientou e indicou uma pessoa que até hoje é minha amiga, a 

professora Miriam Aquino da Paraíba, ela veio para minha banca de 

mestrado e pré-banca de qualificação ao Doutorado, foi uma indicação 

excelente. Bom, ele contribuiu com isso, com ótimas referências 

bibliográficas que eu li todas, animou no processo porque tinha horas que 

eu dizia, escrevi uma porcaria, ele dizia, que porcaria o quê, veja isso, veja 

aquilo e saía construindo comigo, pela internet, sei que não foi aí, vendo, 

mas foi muito interessante, ele apontando aquilo que eu nem via, nem 

conseguia ver porque tem momentos que a auto-estima da gente também 

balança feio, a gente faz superação, superação, superação, mas parece 

que a auto-estima uma vez comprometida, ela vai em algum momento 
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vacilando mas ele ficava fazendo esse tipo de apoio dizendo, isso não está 

bom, mas isso vai servir, leia fulano que vai dar suporte nisso, ele fez esse 

trabalho e veio, inclusive aqui, passando por Recife, ele veio na 

universidade, conheceu minha orientadora, que queria conhecê-lo e que 

perguntava quem é esse co-orientador?  

Ele disse quando eu for a Recife eu passo e passou, conversou com ela foi 

muito bom, foi muito bom pra mim no processo porque o departamento 

também viu que a gente não tava só na discussão, que a gente tinha 

companheiros malungos mesmo, aqueles que tá junto para que haja uma 

visibilidade dessas discussões e não visibilidade por visibilidade, mas 

visibilidade apontando para a transformação do que está posto, da nossa 

ausência na academia e nos espaços e tudo o mais.  

 

Henrique Antunes Cunha Júnior, em sua autobiografia, não faz referência a 

essas participações em bancas e orientações em Recife/PE, percebidas pelos 

entrevistados acima como fundamentais num momento primordial de suas vidas em 

que se sentiam inseguros, confusos, com baixa estima e precisando de apoio para 

obtenção do tão sonhado título de mestre, considerado pela sociedade brasileira 

como um passaporte para o patamar de cientista social, pesquisador, reconhecido 

pelas instituições educativas públicas e privadas que, inclusive, aumentam os 

salários daqueles educadores/as que o possuem, numa demonstração pública de 

reconhecimento. 

A contação das histórias de vida na perspectiva da formação para a 

aproximação da pós-graduação discutindo as africanidades e afrodescendências na 

educação superior brasileira por esses atores e atrizes nos permitiu construir um 

quadro mostrando o papel da universidade e da orientação de dissertações nesse 

campo do saber/poder abaixo explicitado: 

 
 
 
 
 
 

Quadro 9 - Demonstrativo dos comportamentos e costumes praticados pela pós-
graduação brasileira com os/as pós-graduandos negros/as que discutem o grupo 

negro da população 
 
Como é a pós-graduação brasileira para 
negros/as que discutem os/as negros/as. 
 
É eurocêntrica. 

 
Como é a prática pedagógica do/a 
orientador/a de dissertações nas 
universidades federais brasileiras. 
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É racista, classista e machista. 
 
Há a necessidade da estruturação de linhas de 
pesquisa, grupos de estudo e disciplinas no âmbito 
dos PPGEs. 
 
Não possui acúmulo dentro da temática da questão 
negra. 
 
Dificuldades para encontrar uma bibliografia 
apropriada. 
A nós faltam orientadores dispostos a enfrentar 
este desafio. 
 
A academia não entende, não compreende e não 
alcançou ainda, a cosmovisão africana. 
 
Acho que uma das nossas maiores dificuldades na 
academia é primeiro ensinar sobre o que estamos 
falando para depois as pessoas questionarem, o 
que ocorre muitas vezes, sem fundamento. 
 
Eu queria um negro na banca pra me dar esse 
suporte e apoio, ele, Henrique, me orientou e 
indicou uma pessoa que até hoje é minha amiga, a 
professora Miriam Aquino da Paraíba. 
 
O departamento também viu que a gente não tava 
só na discussão, que a gente tinha companheiros 
malungos mesmo. 

Não se considerava com domínio da temática. 
 
Não tinha a perspectiva de luta e de crítica 
que eu estava querendo enfocar. 
 
Perdido em relação a essa orientação. 
 
Não trabalhava com a questão das relações 
étnico-raciais, 
 
Não conhecia sobre o movimento negro. 
Diz: a temática é realmente, uma coisa que a 
gente não tem aproximação, não sei como 
fazer. 
 

Na questão de raça tinha dificuldades e eu 
achei muito bom ela se abrir pra ter um co-
orientador. 
 
 
 

 
O que fez/faz Henrique Cunha com todos os 
seus títulos e educação esmerada? 
 
Dá subsídios a quem o procura. 
 
Possui e disponibiliza rica bibliografia de livros e 
textos adequados. 
 
Destaca a relevância do nosso trabalho para o 
grupo negro da população. 
 
Estimula a continuidade do trabalho no Doutorado. 
 
Leu o meu texto e aproveitou o máximo. 
Verifica o conteúdo, faz as devidas observações. 
 
Pessoa que tem um diferencial, muito especial, em 
função de ter encarnado na sua trajetória de vida, 
o combate e a superação das desigualdades 
étnico-raciais. 
 
O professor foi fundamental. 
 
Deu o apoio necessário para eu não duvidar, em 
termos acadêmicos, daquilo que eu estava 
propondo como pesquisa científica. 
 
Animou no processo porque tinha horas que eu 

 
Como Henrique Cunha veicula o conceito 
de etnia negra na pós-graduação. 
 
É educado. 
 
Conversas presenciais. 
 
Conversas telefônicas. 
 
Troca de emails. 
 
Possui argumentos válidos e faz intervenções 
relevantes. 
 
Coloca inclusive a questão da compreensão 
acadêmica, a competência que a academia 
tem para estar avaliando esse tipo de 
conhecimento e de elaboração científica. 
 
Circulando por várias áreas do conhecimento. 
 
Henrique Cunha que é dessa área, que milita, 
que estuda. 
 
Participando de inúmeros Congressos 
nacionais e internacionais. 
 
Criando junto, com outro/as, O COPENE – 
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dizia, escrevi uma porcaria, ele dizia, que porcaria 
o quê, veja isso, veja aquilo e saía construindo 
comigo. 
  
O professor veio do Ceará para fazer a orientação, 
pessoalmente e, diga-se de passagem, sem 
receber qualquer recurso para isso. 

Congresso de Pesquisadores Negros: 2000. 
 
Criando, junto com outros/as, O Seminário 
Nacional de Africanidades e 
Afrodescendência: 2009. 
 
Estando junto para que haja uma visibilidade 
dessas discussões e não visibilidade por 
visibilidade, mas visibilidade apontando para a 
transformação do que está posto, da nossa 
ausência na academia e nos espaços e tudo o 
mais. 

 

Verificamos, contudo, através desses depoimentos que a obtenção do título 

de mestre, discutindo a etnia negra, o negro, os afrodescendentes, não se constituiu 

num processo fácil ou tranquilo. Os relatos dão conta de um despreparo das 

academias no acolhimento, no desenvolvimento das temáticas em curso, bem como 

do despreparo dos orientadores, a despeito da existência de leis federais, estaduais 

e municipais, conforme expomos no terceiro capítulo dessa pesquisa, dando conta, 

obrigando, na educação básica e superior a inclusão dos saberes afrodescendentes 

nos currículos escolares de todos os níveis e modalidades de ensino, não obstante, 

na prática, esses dispositivos legais estão sendo ignorados na pós-graduação, onde 

faltam livros, disciplinas, orientadores ou recursos materiais e humanos para que a 

história e a cultura afro-brasileira e africana se constituam num saber científico 

efetivamente ensinado e aprendido, em larga escala. 

Nesse sentido, aparece a figura do professor Henrique Antunes Cunha Júnior, 

preenchendo essa lacuna do Ensino Superior Brasileiro. Os oito sujeitos de 

pesquisa, com essas suas falas elogiosas acerca da postura acadêmica do referido 

professor, dão conta de um aspecto do desenvolvimento da sociedade brasileira em 

que um grupo específico, o grupo negro, historicamente discriminado e sem acesso 

aos altos postos da produção do conhecimento científico, está, paulatinamente, 

conforme Elias (2006, p. 196), procurando denominações para si próprio e para o 

grupo por eles formados, e, consequentemente, para suas formulações teóricas 

comuns. 

Dessa forma, os depoimentos também nos mostram uma circulação por entre 

várias áreas do conhecimento e um acesso ao site da CNPQ75, na base de dados 

                                                 
75 Assim como é obrigatório o registro, na CAPES, de todas as teses e dissertações produzidas pelas 

academias brasileiras, também é obrigatório que todos/as estudantes e professores da pós-
graduação registrem seu currículo na plataforma lattes do CNPQ – Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. 
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currículo lattes, nos faz visualizar a abrangência do grupo de estudantes que tiveram 

Henrique Antunes Cunha Júnior participando de suas bancas, compostas por 

diferentes áreas em 12 teses de doutorado, 01 de arquitetura e urbanismo, 10 em 

educação, 01 em engenharia de produção e em 44 dissertações de mestrado, 13 em 

engenharia elétrica, 02 em serviço social, 19 em educação, 03 em desenho 

industrial, 03 em educação e contemporaneidade, 01 em ensino das ciências, 01 em 

sociologia, 01 em física, 01 em história. Esse grupo distribui-se em vários estados: 

Maranhão, São Paulo, Piauí, Ceará, Bahia, Paraná, Pernambuco, Paraíba, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro, com uma maior incidência de Recife. 

Esse grupo de pessoas ou figuração está em interdependência, uns com os 

outros, uma vez que se apropriou dos conceitos e teorias trabalhados pelo 

examinador, em comum, de suas bancas para estudar os fenômenos tanto naturais, 

quanto sociais da sociedade brasileira e, ao fazerem isso, atuaram conforme Elias 

(2006, p. 194). “Ao estudar a sociedade, ajudaram a forjar, de maneira mais ou 

menos consciente, armas intelectuais para as lutas entre diferentes ideais e 

sistemas de valores”. 

Concordamos com o autor, considerando que o conceito de etnia negra do 

qual buscamos levantar a sociogênese e seus conceitos correlatos como 

afrodescendência, afrodescendentes, da forma como tem sido discutido e 

introduzido nas discussões do campo acadêmico e em outras áreas do 

conhecimento, pela própria população negra, revela um desequilíbrio na balança de 

poder que pendia muito mais fortemente para as elites brancas e para o 

conhecimento de base eurocêntrica, no ensino superior, e está revelando uma 

ampliação do poder potencial da população negra para fazer valer sua história e sua 

cultura a despeito do despreparo das academias no acolhimento, no 

desenvolvimento das temáticas em curso, bem como do despreparo dos 

orientadores, e do desrespeito da academia às leis federais, estaduais e municipais, 

para introdução dos saberes afrodescendentes nos currículos escolares, conforme 

discutido acima. 

Essas teses e dissertações escritas e defendidas, num período que vai de 

1991 até 2009, baseadas numa teorização que leva em consideração os saberes 

africanos e afrodescendentes, são reveladoras de vinculações entre o nascimento 

                                                                                                                                                         
http://buscatextual.cnpq.br/buscatextual/visualizacv.jsp?id=K4788217Y2, 06/04/2010 
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de conceitos e disciplinas e as transformações sociogenéticas e psicogenéticas 

sofridas pela sociedade, bem como da diminuição de poder das comunidades 

acadêmicas eurocêntricas que deixam de controlar unilateralmente a produção do 

conhecimento científico, uma vez que esse controle está tornando-se mais 

multilateral e em condições de reciprocidade, ou seja, os conceitos de raça, etnia e 

de negro, construídos socialmente pelos brancos como demarcadores de uma 

diferença humana e baseados num sistema de exploração, escravização e 

inferiorização dos povos africanos e afrodescendentes, sistemas esses que foram 

respaldados cientificamente, estão sendo ressignificados. 

Essa ressignificação dos conceitos de raça, etnia e de negro que está 

ocorrendo está se dando sobre novas bases, não para dividir a humanidade em 

grupos distintos para explorar e dominar, mas para colaborar na busca pela justiça 

social, para o enfrentamento firme das desigualdades, para a compreensão e a 

atualização da história dos africanos e afrodescendentes como capazes de um 

processo civilizador com outros propósitos além da dominação econômica e para a 

percepção da riqueza que determinados conceitos e conteúdos curriculares dotados 

de substância possuem e podem ajudar a mudar as mentalidades, as sociedades, 

as universidades, seus educadores e seus estudantes, bem como no equilíbrio da 

balança de poder no que diz respeito ao processo de transposição didática do saber 

científico. 

Nesse sentido, a pesquisa no site aludido nos mostra uma profusão de artigos 

científicos e resumos de artigos publicados em revistas científicas, congressos e 

seminários, pelo professor Henrique Antunes Cunha Júnior, onde figuram as 

seguintes temáticas significativas ou temas geradores76, fruto dos seus incansáveis 

estudos e pesquisas entre o ano de 1988, ano em que revela ter assumido 

definitivamente o conceito de etnia negra, com o respectivo abandono do conceito 

de raça: 
 

África, Africanos, Afrodescendência, Afrodescendentes, Escrita Africana, 

Etnia, Etnia Negra, Negros, Indígenas, Comunidades de Quilombos, 

                                                 
76 A pedagogia proposta detalhadamente por Freire, em seu livro, Pedagogia do Oprimido, como 

expressão de uma educação problematizadora consiste em ter as experiências vividas como fonte 
primária da busca dos “temas significativos” ou “temas geradores” que seriam pesquisados e 
organizados por especialistas em unidades programáticas, não se constituindo numa “doação ou 
imposição, mas a devolução organizada, sistematizada e acrescentada ao povo daqueles elementos 
que este lhe entregou em forma desestruturada” (FREIRE, 1981, p. 32). 



 182

Candomblé, Racismo, Anti-racismo, Sociedade da Informação e População 

Negra, Universidade Pública, e População Negra, Parâmetros Curriculares 

Nacionais, Temas Transversais, Abolição, Educação dos Afrodescendentes, 

Metodologia Afrodescendente de Pesquisa, Memória, Cultura, História, 

Movimentos Negros, Formação de Pesquisadores Negros, Arte Africana e 

Afrodescendente, Dança Africana e Afrodescendente, Movimentos de 

Consciência Negra, A Ausência de Novidade Econômica, Políticas Públicas, 

Pluriculturalismo, Hip - Hop, Relações étnicas. 

 

Esse grupo de temáticas significativas ou temas geradores, extraídos das 

discussões desenvolvidas pelo professor Henrique Cunha, aponta para o 

nascimento e o desenvolvimento de novos modos de pensar, falar e realizar práticas 

educativas. Práticas essas em que o/a negro/a não é pensado, compreendido e 

definido pelo outro, mas está pensando, falando e realizando processos de 

transposição didática de conteúdos, conceitos e saberes científicos, elaborados e 

reelaborados, sobre novas bases: As Africanidades e Afrodescendências, campo de 

pesquisa nascido no seio da introdução do conceito de etnia negra na educação, 

instigado pelos estudos, argumentos e prática político-pedagógica do professor 

Henrique Cunha e outros/as, o que discutiremos no quinto capítulo da nossa 

pesquisa, a seguir. 
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CAPÍTULO 5 SOBRE OS PODERES CONQUISTADOS NA PERSPECTIVA 
DOS/AS MESTRES/AS AFRODESCENDENTES  

 

Paulo Freire (2000), no livro Pedagogia da Indignação: cartas pedagógicas e 

outros escritos, discute vários conceitos, entre eles, o conceito de mudança, 

defendendo não haver “cultura nem história imóveis”. Concordando com o autor, no 

capítulo dois do nosso estudo, discutimos a construção social e científica do conceito 

de raça, observando que este conceito nasceu socialmente no século XVII de forma 

pré-científica, e, de forma científica, no século XVIII, e foi se instituindo 

vigorosamente no campo acadêmico nos séculos subseqüentes, para explicar as 

diferenças fenotípicas e genotípicas entre os humanos, vindo a ser ferido de morte 

no século XX, quando as atrocidades genocidas cometidas pela Segunda Guerra 

Mundial fizeram muitos intelectuais, por razões éticas, afastarem-se do conceito de 

raça e, também, devido à medicina genética e hereditária que, ao seqüenciar o DNA, 

descobriu e difundiu que raças não existem. 

Assim sendo, percebemos que nem cultura nem história são imóveis, mas a 

sociedade e os indivíduos agarram-se e perpetuam algumas práticas, fazendo com 

que estas resistam mais dentro do seu tecido social, o que acontece, destarte, com o 

uso do conceito de raça pela sociedade e pelos/as cientistas das academias 

brasileiras. No entanto, observamos no capítulo três que as Revoluções 

Tecnológicas77 nos permitiram acessar a Internet e agirmos como auto-didatas em 

nossos estudos, coletando dados que nos permitem afirmar, de acordo com o portal 

da CAPES, que o conceito de etnia passou a ser usado em trabalhos científicos 

escritos no campo da educação, no ano de 1991, na USP, trezentos anos depois do 

uso científico, no Ocidente, do conceito de raça. 

O portal da CAPES também nos possibilitou identificar o professor Henrique 

Cunha como um destacado professor no uso e na difusão na academia e na 

sociedade brasileira do conceito de etnia negra, o que nos fez coletar, ler, analisar e 

interpretar sua autobiografia, bem como as autobiografias de mestres e mestras que 

tiveram influência do pensamento desse professor na sua formação de pós-
                                                 
77 De acordo com Freire (2000), as revoluções Tecnológicas encurtam o tempo entre uma mudança e 

outra. Entende-se, ainda, por Revolução Tecnológica, ocorrida no século XX, os acontecimentos 
que durante a Segunda Guerra Mundial e nos anos subsequentes deram origem às descobertas 
tecnológicas basilares em eletrônica, onde foi criado o primeiro computador e o transistor, fonte da 
microeletrônica, sendo esse o momento exato da revolução da tecnologia da informação e da 
comunicação, segundo Castells (1999). 
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graduação ao nível do Mestrado, o que foi feito no quarto capítulo de nossa 

pesquisa. 

Nesse quinto capítulo, ainda lendo, interpretando e analisando as 

autobiografias recolhidas e acreditando com Freire (2000, p. 30) que “Não haveria 

cultura ou história sem liberdade sendo exercida ou sem liberdade pela qual, sendo 

negada, se luta”, buscaremos identificar os tipos de lutas empreendidas pelos 

pesquisados/as, no sentido da obtenção de uma formação ao longo da vida que lhes 

possibilitou correr os riscos de Ser Mais e ser Mestre, intervindo no mundo 

acadêmico para inteligi-lo sobre novas bases conceituais e, em conseqüência, 

comunicar o que foi inteligido, colaborando no Ser Mais de todos/as, tanto a 

população negra, quanto as outras populações que compõem o Estado brasileiro. 

A nos guiar, temos as questões: Quais as lutas empreendidas pelos sujeitos 

de pesquisa, em sua trajetória de vida, que os/as levaram a desenvolver ferramentas 

intelectuais ligadas às africanidades e às afrodescendências? Quais os principais 

obstáculos encontrados nessa luta pelo poder/saber? Como o advento de uma 

teorização científica desenvolvida por afrodescendentes desequilibra o poder efetivo 

reservado a uma pequena elite de brasileiros brancos? 

Para responder às questões colocadas, entre outros autores, destacamos 

Appiah, filósofo africano, que estudou a doutrina do racialismo78, fazendo duras 

críticas ao pan-africanismo79 e seus principais representantes. As discussões 

travadas por Appiah (1997), no livro Na Casa do Meu Pai: A África na Filosofia da 

Cultura, produziram argumentos interessantes no que diz respeito à forma como o 

mundo, a África e seu país, Gana, poderiam funcionar distantes da influência única 

dos discursos ocidentais e, nesse sentido, consideram a pedagogia como uma “arma 

portentosa”, uma vez que esta poderia fazer escolhas políticas para minar o “projeto 

ocidental de domínio cultural”. 

Para isso, faz-se necessário, de acordo com o autor, “escapar do racismo e 

da raça”. Por esse ângulo, entendemos que nos países africanos e da diáspora, a 

pedagogia colonial, reinando soberana, fez surgir toda uma geração de pessoas 
                                                 
78 Segundo Appiah (1997), racialismo é a crença na existência de características hereditárias que 

permitiriam dividir a espécie humana num pequeno grupo de raças, cujos membros de cada uma 
compartilhariam entre si certos traços e tendências exclusivas. 

79 O pan-africanismo começa pela suposição da solidariedade racial dos negros, consiste num projeto 
político para unir toda a raça negra e é entendido por Appiah (1997) como uma construção teórica 
de pessoas que, como vítimas do racismo, endossaram teorias racialistas, articula uma visão 
comum da África pós-colonial, é um produto de cidadãos negros afro-americanos, afro-caribenhos 
unidos pela ancestralidade parcialmente africana que eles compartilhavam. 
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imersas na língua, na literatura e na ciência dos colonizadores, que pensavam e 

comunicavam uma concepção imperialista do mundo. 

Dessa forma, a ação educativa da pedagogia colonial, bem como da 

pedagogia pós-colonial consistia na reprodução da hegemonia cultural do Ocidente 

como metodologia de ensino. Para Appiah (1997), essa exposição expressiva à 

educação colonial e pós colonial fez com que os intelectuais africanos e 

afrodescendentes, mesmo vítimas do racismo, adotassem teorias racialistas, não 

conseguindo superá-las, ao propor o pan-africanismo. De acordo com Appiah 

(1997), para a geração que teorizou a descolonização da África, portanto, a “raça” foi 

um princípio organizador central (1997, p. 29). O autor afirma ainda que “O pan-

africanismo herdou o racismo enquanto uma propriedade intelectual do ocidente” (p. 

41). 

Baseada nessas formulações de Appiah, percebemos nessa leitura de longo 

prazo que buscamos realizar da trajetória do conceito de raça como categoria 

científica que o objetivo da disseminação de modelos discursivos para 

fundamentação teórica da hierarquização e integração subordinada dos povos 

africanos e afrodescendentes nas sociedades modernas foi coroado de êxito, uma 

vez que também nós, negros e negras, herdamos e, por inúmeras vezes, utilizamos 

a concepção ocidental herdada de raça. 

Para Appiah (1997), colada à ideia de raça tem-se: “Em comum, uma idéia 

essencialmente negativa da cultura tradicional da África, anárquica, desprovida de 

princípios e ignorante, e definida, dada a ausência de todos os traços positivos da 

civilização, selvagem, dominada por idéias pagãs” (p. 47). Vale ressaltar, nesse 

sentido, que muitos teóricos ocidentais construíram e outros herdaram e comunicam 

em suas teorias, não somente a ideia de raça, mas, aliada a essa, também possuem 

uma concepção dos processos civilizadores e da inexistência deles na África. 

Vejamos o próprio Elias, no livro Norbert Elias por ele mesmo (2001), onde 

considera a cultura ganense uma “cultura mais simples”, uma “cultura menos 

diferenciada”, conforme seus depoimentos: 

 
Sabia que em Gana poderia ver operações mágicas, que veria animais em 

sacrifício, in vivo, e efetivamente vivi lá coisas que perderam todo relevo 

nas sociedades mais desenvolvidas (77) 
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...alguns de meus alunos me convidavam para ir a casa deles. Foi lá que 

aprendi a que ponto a vida ganense é ritualizada e formalizada: o 

estudante se colocava por trás da cadeira de seu pai e se comportava 

quase como um criado para com ele. O antigo modelo de autoridade 

familiar ainda vigora bastante em Gana (p. 78). 

 

As pessoas ainda estavam de fora, muitas coisas aconteciam no exterior. 

“Um homem branco chegou!”, gritaram, e depois correram para mim e me 

perguntaram de onde vinha e onde estava minha mulher. Era sempre uma 

das primeiras perguntas que faziam: “Onde deixou sua mulher? Onde 

estão seus filhos?” Claro, eram incapazes de imaginar, de compreender, 

que eu pudesse não ser casado. (id) 

 

Nunca esquecerei esses momentos, quando nos encontrávamos na frente 

da casa do líder da aldeia, à noite, às vezes, nem esquecerei as ásperas 

discussões, sobretudo: “O que será dos ancestrais? O que será dos 

deuses do lugar? ”Isso não vai acontecer, isso não é possível; nunca se viu 

a água subir tanto, estamos muito alto.” Eram incapazes de compreender o 

que era uma barragem hidroelétrica. Então os mais jovens diziam: “Nesse 

caso, vamos nos instalar em outro lugar!” Estavam sentados um pouco fora 

do círculo constituído pelos anciãos, e o líder da aldeia respondeu: “Não 

vamos nos instalar em outro lugar! “E, no fim, entrava-se em acordo quanto 

a uma solução de compromisso: o governo lhes daria de presente três bois 

que eles poderiam sacrificar para acalmar os ancestrais, e lhes daria terras 

que seriam tão férteis quanto as que possuíam agora (ibid) 

 

É preciso dizer que deve-se a N’Krumah80 a atitude de haver enviado um 

representante do governo às aldeias três anos antes do acontecimento a 

fim de preparar as pessoas durante essas longas discussões.(ibid). 

 

Sem dúvida há muitos ganenses que se encontram no mesmo nível 

intelectual que nós; constituem uma classe superior que não é menos culta 

que a nossa e que tem domínio sobre si mesma. Mas quando penso na 

massa das pessoas, vejo sempre os pequenos altares em todas as casas 

(80). 

 

Essas afirmações do Norbert Elias nos dão a dimensão do perigo que 

representa o racismo para a vida e a dignidade humana. Nos estudos que 
                                                 
80 Primeiro ministro de Gana, casado com a irmã do Pai de Appiah (1997), portanto, seu tio. Defensor 

do Pan-africanismo. N´krumah educou-se nas faculdades negras dos Estados Unidos. 
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realizamos, tivemos acesso à obra e à autobiografia do Norbert Elias que, como 

judeu e alemão, viveu os horrores de duas guerras mundiais, foi exilado, perseguido, 

empobrecido, teve a mãe morta em um campo de concentração, vivenciou o 

sofrimento imposto pelo racismo anti-judeu e o genocídio destes comandados por 

Hitler, mas, no entanto, diante da África e dos africanos, não consegue esconder seu 

racismo anti-negro e seus preconceitos nem perceber um processo civilizador em 

África, apenas diferente, não inexistente. Appiah (1997), filósofo ganense, no 

entanto, consegue ver o holocausto e o genocídio da segunda guerra mundial dessa 

forma: 

 
Uma opressão, um assassinato em massa. O racismo, aqui, serve de base 
para exageros, para um tratamento melhor do outro do que dispensaríamos 
em condições diferentes, melhor do que o dever moral exige de nós. A 
maioria das pessoas que usaram a raça como base para fazer mal aos 
outros sentiu necessidade de ver esses outros como moralmente falhos por 
si mesmos (1997, p. 39). 
 
 

O pensamento de Appiah (1997) nos ajuda a elucidar que Hitler viu os judeus 

como falhos por si mesmos, assim como nas falas do Elias ele demonstra ver os 

negros ganenses da África como falhos por si mesmos, inferiores em sua maioria, no 

que diz respeito ao nível intelectual, comparado aos brancos, demonstrando ter uma 

mente formada pela cultura que a produziu: as categorias de pensamento 

hegemônicas da vida intelectual europeia incapazes de procurar descobrir valor nas 

culturas, tradições e religiosidades dos povos africanos. Em contraposição a essas 

ideias, Appiah (1997) afirma: 

 
Nada é mais impressionante, para alguém isento de preconcepções, do 
que a extraordinária diversidade dos povos da África e suas culturas... 
sinto-me confiante para rejeitar qualquer retrato homogeneizador da vida 
intelectual africana. Sem dúvida, as diferenças na ontologia e nos rituais 
religiosos, na organização da política e da família, nas relações entre os 
sexos e na arte, nos estilos de guerra e de culinária, na linguagem-todos 
estes, decerto, são tipos de diferenças fundamentais (p. 49). 
 
 

Para que possamos teorizar sobre a África, os africanos e afrodescendentes 

faz-se necessário compreender a existência dessas diferenças fundamentais 

preconizadas por Appiah, o que requer a superação das concepções científicas do 

século XVII, XVIII, XIX e XX sobre raça que visava o domínio colonial europeu sobre 

a África, os africanos e seus descendentes na Diáspora, percebendo a conexão 

entre fronteiras políticas e lingüísticas e tornando não familiares os conceitos com 
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que foram pensadas e ensinadas a administração das relações humanas nos 

Estados Nacionais que privilegiaram o acesso e a permanência no poder dos grupos 

brancos da sua população. 

Nesse sentido, fazem-se necessárias a produção, a disseminação e a 

comunicação, como projeto político de resistência ao domínio cultural europeu de 

novas formas de construção e de legitimação dos saberes científicos produzidos nas 

academias que pensavam sua produção como universal. Mas, de acordo com 

Appiah (2007), “Universal não é um termo pejorativo, objeta-se a hegemonia 

eurocêntrica fazendo-se passar por universalismo”. 

Dessa forma, ficavam o/a negro/a e suas construções científicas de fora da 

universidade e o branco/a do lado de dentro, usufruindo de uma escolarização 

pensada e efetivada por uma elite, para uma elite. De acordo com Appiah (2007), em 

África, hoje, “Vemos a formação de um discurso de resistência e descobrimos as 

possibilidades de ensinar a resistência à medida que os próprios súditos 

descolonizados escrevem, agora, como sujeitos de uma literatura própria” (p. 88). O 

autor afirma ainda que “O simples gesto de escrever para e sobre si mesmo tem 

uma profunda significação política” (ibidem). 

Toda essa tensão que observamos nos escritos do filósofo Appiah, num nível 

internacional, relacionada à discussão acerca da produção, disseminação e 

aplicação em contextos científicos de conceitos racialistas também ocorreu no nível 

nacional, quando se objetivou construir a ideia de Nação Brasileira como nos 

referimos no capítulo II dessa tese. 

Nosso rastreamento do conceito de raça observou seu uso por parte de 

cientistas negros/as e brancos/as, e sua persistência como prática discursiva no 

interior das instituições acadêmicas e no seio da sociedade e das relações sociais 

nela desenvolvidas. Contudo, observamos também mudanças globais e locais81 no 

                                                 
81 De acordo com Santana (2009), Os Núcleos de Estudos Afro-brasileiros - NEABS, O Programa o 

Negro e a Educação, da ANPED/FUNDAÇÃO FORD, e A AÇÃO EDUCATIVA e a Associação 
Brasileira de Pesquisadores Negros – ABPN, constituem-se como espaços significativos a compor o 
campo de emergência do conceito de etnia negra. A ABPN, inclusive, por ocasião do VI 
COPENE/2010 – Congresso de Pesquisadores Negros, publicou catálogos com nome, foto e 
biografia dos/as docentes negros/as universitários, bem como catálogo com os núcleos de pesquisa 
no Brasil que abordam temáticas étnico-raciais em seus estudos e pesquisas, no site: 
http://www.abpn.org.br/index.php?option=com_content&view=article&id=552&Itemid=164&lang=pt, 
em inglês e português, segundo o site da ABPN, com o objetivo de “estabelecer diálogos numa 
perspectiva afrodiaspórica, ampliando seu campo de relações e possíveis parcerias” (24/09/2010). 
De acordo com Santana (2009), ainda, em 1959, na Universidade Federal da Bahia – UFBA, surgiu 
o primeiro NEAB, intitulado Centro de Estudos Afro-Orientais - CEAO, em 1975 foi criado o Centro 
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interior desse discurso, uma vez que as teorizações oriundas das pesquisas 

científicas e atividades de extensão, realizadas nas universidades por esses núcleos 

de estudo e seus pesquisadores ligados à militância negra, têm contribuído para o 

desenvolvimento de um campo de estudo das relações étnico-raciais, bem como 

colaborado na formação de mestres e doutores que vêm intensificando a produção 

de novas teorias e conceitos distanciados de uma tipologia classificatória ocidental 

tradicional e se afirmando em oposição a ela, conforme quadro construído no 

capítulo III de listas de dissertações e teses em que surge o conceito de etnia, tendo 

o professor Henrique Antunes Cunha Júnior como regularidade seja orientando, seja 

participando das bancas examinadoras, especialmente em Recife / PE.  

No site do CNPQ, no link currículo lattes, pode-se observar que, junto com 

outros pesquisadores, o professor Henrique Cunha participou da comissão 

organizadora, científica e executiva de dois importantes eventos científicos na 

comunidade acadêmica brasileira: Congresso Brasileiro de Pesquisadores Negros, 

2000, 2002 e 2004 e o Seminário Nacional de Africanidades e Afrodescendência, 

2009 e 2010. As inscrições para ambos os eventos, com inscrições abertas para 

2010, mostravam as temáticas que foram discutidas, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
de Estudos Afro-Orientais da Universidade Cândido Mendes, em 1981, o Centro de Estudos Afro – 
brasileiros da Universidade Federal de Alagoas – UFAL, sendo seguidos por várias outras 
universidades federais. Em Pernambuco, ainda de acordo com Santana (2009), temos o núcleo de 
Estudos Brasil – África da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, o NEAB da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco, o Núcleo de Estudos Afro – Brasileiros da Faculdade de Goiana – PE 
e o Centro de Estudos Afro-brasileiros da Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, criado nos anos 
70. Nesse sentido, segundo Santana (2009), A Fundação Cultural Palmares, junto ao CEAO e ao 
CNPq, promoveram o I Encontro dos Núcleos e Centros De Estudos Afro-brasileiros em Salvador, 
em 2001, fortalecendo a atuação destes no campo acadêmico-institucional e cooperando para a 
posterior criação de um consórcio de NEABS (10/06/2009). Qualificação da tese. 
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Quadro 10 - Demonstrativo das Temáticas Discutidas em Eventos Científicos criados 
pelo professor-doutor Henrique Antunes Cunha Júnior, junto a outros/as 

pesquisadores/as negros/as 
 

Eixos Temáticos do VI Congresso de 

Pesquisadores Negros82 

II Seminário Nacional África e 

Africanidades83 

• África, Africanidades e Panafricanismo 

nas Diásporas. 

• Religiosidades negras na Diáspora. 

• Gênero, Sexualidades e Raça. 

• Artes e Culturas Negras 

• Literaturas Negras 

• Ciência e Tecnologias 

• Saúde da População Negra 

• Juventudes Negras e Estilos 

• Educação para as Relações Étnico-

Raciais 

• Políticas de Ação Afirmativa e Produção 

de Direitos 

• Poder, Representação e Movimentos 

Sociais 

• Memória histórica dos movimentos 

negros (registro/sistematização da ação 

política, institucional, produção em geral, 

biografia de vidas) 

• Relações Brasil-África, identidades e 

políticas pós-coloniais 

• Comunicação e Mídia 

• Cidades, Territórios Negros e Relações 

Raciais 

• Segurança e População Negra 

• Conteúdos da Lei sobre a História e 

a Cultura Africana e 

Afrodescendente. 

• Afroetnomatemática na Educação 

Brasileira. 

• Religiões de Matriz Africana na 

Cultura Brasileira 

• Corporeidade nas culturas de Matriz 

Africana 

• Educação na perspectiva da 

ancestralidade africana. 

• Mulheres Negras e Educação 

• História dos Afrodescendentes. 

Quilombos e Movimentos Sociais 

Negros no Brasil. 

• Literatura e História Africana e 

Afrodescendente 

• Memória e História de Vida. 

• Negras e negros nas ciências e 

tecnologias. 

• Memórias e histórias de negros e 

negras nas profissões. 

• Memórias e histórias de sindicalistas 

e militantes negros. 

 

 
O quadro acima mostra-nos temáticas que se inserem numa ciência 

nascente, fruto dos conhecimentos dos professores - doutores e professores- 

mestres, engajados numa luta não violenta por acesso ao poder de Ser Mais: 
                                                 
82 http://www.abpn.org.br/copene/index.php?option=com_content&view=article&id=19&Itemid=20, 

06/04/2010. 
83 http://www.luzireventos.com/semnafro/index.html, 06/04/2010. 
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assunção de seu corpo, seu cabelo, sua cor de pele, aliado ao poder de se dizer, se 

pensar, se nomear no campo acadêmico, construindo saberes científicos, o poder de 

mudar a condição social da sua família, o poder de se constituir em figurações que 

partilham proteção e projetos coletivos de emancipação, o poder de explicitar as 

relações sociais desiguais da nossa sociedade, com vistas à sua superação, 

desmontando as teorias eugenistas, brancocêntricas e inferiorizantes, trabalhadas 

no segundo capítulo de nossa tese. 

 

5.1 A percepção das lutas empreendidas, as armas utilizadas e os poderes 
percebidos como adquiridos pelos/as mestres/as afrodescendentes 
 

Esses mestres e doutores entrevistados84 em nosso estudo vêm usando um 

saber acumulado através de seus estudos e pesquisas no campo das Africanidades 

e das Afrodescendências, de modo que os governantes do nosso estado-nação, 

bem como as elites acadêmicas, têm hoje um menor controle sobre a natureza e as 

características desse conhecimento e sobre o nível de poder que esse conhecimento 

confere aos que o portam e aos que o acessam na sociedade brasileira. A entrevista 

com oito desses/as mestres/as e um doutor já indicada e analisada, em parte, no 

capítulo quatro aponta para uma explicação parcial do nível de poder adquirido com 

os estudos e pesquisas acerca das Africanidades e das Afrodescendências. 

Vejamos alguns excertos de falas:85  

 
Ceiça Axé 
Engraçado que, como eu disse no início, muitas dissertações são apenas 
para obtenção de uma certificação que vai para a prateleira numa estante 
de universidade e não faz muita diferença. Confesso que depois que 
terminamos o trabalho é que começamos a vivenciar o trabalho. 
Economicamente, a diferença é mínima, alguns reais a mais que deveria 
ser muito, muito mais. 
Compreendo que o título de mestre só, não te dá o poder de mudar o país, 
porque nosso país, nosso estado, nosso município, quando abre para 
concursos, nós temos um ponto a mais, mas, dentro de cargos públicos, as 

                                                 
84 Itacir Luz, no meio do ano, passou no Doutorado em Movimentos Sociais da UFMG – Universidade 

Federal de Minas Gerais, e Valdenice Raimundo concluiu seu Doutorado em Serviço Social com 
defesa de tese em 03/11/2010. 

85 As falas colocadas aqui em bloco e, só posteriormente interpretadas e analisadas, tem o intuito de 
dar visibilidade ao fato de que, embora haja uma diversidade de gênero, geração, curso e profissão, 
uma rede de lideranças negras tem sido organizada e ela vem atuando, falando e escrevendo, de 
forma científica, acerca de si mesmo e dos seus pertencimentos, fazendo história da educação e 
história da educação do negro brasileiro. Esses textos aqui escritos e disponibilizados ficam na 
história e na memória dos que a eles acessam, atravessarão o tempo, constituindo-se em 
instrumento de poder.  
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pessoas não estão preocupadas com tua graduação, elas negociam os 
cargos partidariamente, então, você pode ser uma secretária ou secretário 
de educação e não ter mestrado pode ser uma diretora de ensino e não ter, 
como reza a lei que deveria, mas, se você não estiver, partidariamente 
articulada, se você estiver pensando em fazer para obtenção de cargos 
públicos não concursados é como eu estou a dizer, você tem que estar 
articulada e ser do QI(quem indicou) dos partidos. 
Se for com relação ao teu estudo, vale sim a pena, todo mundo tem que 
estudar, porque aí o estudo serve para teu bem-estar não só físico, mas 
espiritual e é claro que empodera você. Eu não ganhei dinheiro com meu 
título de mestra, quando voltei pro meu trabalho, existiu um acréscimo de 
alguns reais, mas, o poder que ganhei foi, de ter o conhecimento e a 
possibilidade de poder dar continuidade ao meu trabalho porque agora não 
paro, é uma questão de o phd do phd, eu quero fazer. Não apenas para 
estudar mas, compreendendo que eu não estou estudando para ser negra, 
eu sou negra e tenho compromisso com a minha ancestralidade, 
compromisso com os vindouros, então, vale a pena nesse sentido.  
 
 
Delma Josefa 
Pessoalmente, possuir o título de mestre, com essa temática, foi uma 
realização, eu acho que me sentir capaz de desenvolver uma pesquisa, de 
trabalhá-la com todo rigor metodológico exigido para tal, eu acho que a 
primeira dimensão é a de se sentir capaz de, depois quando a gente vai ao 
longo do processo interagindo com os sujeitos, vendo, sentido a realidade, 
que no caso dos meus entrevistados eram meus alunos, eles vivem, eles 
sentem, você se reconhece parte dessa história, dessa vivência também, 
então assim, não é algo só pessoal, agora, do ponto de vista externo, 
dentro da relação profissional para fora, por exemplo, há um diferencial na 
remuneração de graduados, mestre, de um doutor, eu acho que 
simbolicamente a sociedade tem um olhar diferenciado pra gente quando 
conquista essa titulação. Hoje eu tenho mais poder, digamos na minha vida, 
de saber, de decidir o que eu quero, de ter mais segurança de assumir o 
que eu faço. Hoje eu não me sinto intimidada, não é? Por certos 
autoritarismos, por certas posturas tirânicas, entende, então eu penso muito 
menos nos prejuízos que isso vai me gerar, mas eu prefiro ficar bem comigo 
mesma, e dizer o que eu penso, o que eu acho, de forma respeitosa, de 
forma clara, de forma dialogada, aí você têm os poderes de dialogar, de 
transitar, de ser educador, de reconhecimento, não do uso da força e da 
coerção.  
 
Durval Paulo 
Com o título de mestre, talvez ainda não tenha caído a ficha, mas eu acho 
que tenho mais poder de influência, interferência e mobilização das minhas 
turmas e alunos. Nessa última seleção para a escola técnica estadual, eu 
tirei o terceiro lugar geral por conta do meu currículo, com o título de mestre, 
vou ganhar uma maior gratificação, essa condição eu preciso trabalhar e 
saber aproveitar melhor, então, nessa relação de poder, eu assimilei um 
discurso, o da universidade e tenho reproduzido como professor, em 
minhas salas de aula, pelo viés da educação, além dos debates em outros 
círculos. 
Então, durante minha pesquisa eu percebi o amadurecimento e o 
crescimento da questão do negro dentro do meio acadêmico, isso extrapola 
para um universo maior e a gente vai estar interferindo e mobilizando 
pessoas a desenvolverem “a semente que veio da África”.  
 
Elizama Messias 
Em nível pessoal e de amadurecimento intelectual a trajetória do curso de 
mestrado contribuiu bastante para que eu estabelecesse novas relações 
com pesquisadores/as e objetos de pesquisa de meu interesse. No que se 
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refere ao “título de mestre” (o documento em si), não vejo grandes 
mudanças. Há a possibilidade de trabalhar em instituições de Ensino 
Superior da rede privada, mas os contratos e regimes de trabalho são 
bastante precarizados. O esforço e dedicação são grandes e o retorno 
financeiro pequeno. Acredito que tinha maior cobertura na condição de 
estudante do que hoje na condição mestre. Exemplo: estudante tem carteira 
de estudante, tem vínculo institucional que pode dá a possibilidade de bolsa 
de estudo, ajuda de custo para a participação em eventos científicos, 
descontos em cursos de idioma, acesso para empréstimo ao acervo da 
biblioteca, etc. Ao perder o vinculo, perde-se também este tipo de cobertura 
e o retorno financeiro que temos com as novas oportunidades de trabalho 
não dá para custear a vida de quem pretende trabalhar e continuar 
pesquisando e estudando, talvez seja por isso que muitos mestres, não 
consigam levar adiante a continuidade dos estudos com um projeto de 
Doutorado, por exemplo. Não é por falta de capacidade nem de projetos de 
pesquisa.No grupo de pesquisadores sobre a temática das relações étnico-
raciais do CE/UFPE, por exemplo, depois de 10 anos desde a primeira 
dissertação defendida sobre o tema não temos na instituição nenhum 
doutor formado, que deu prosseguimento aos estudos. 
  
Flávio Valdez 
Possuir o título de mestre produziu uma mudança de caráter convencional 
que foi ter acesso às salas de aulas de faculdades para ensinar, a sentar 
em mesas de seminários, a participar de grupos de estudos nesse sentido, 
esses foram os efeitos do título de mestre, o reconhecimento formal da 
sociedade científica mais diretamente, no trabalho é importante, as pessoas 
ficam sabendo, perguntando, a gente dá entrada com o currículo no 
departamento pessoal, todas esses trâmites burocráticos e eu fui convidado 
para assumir um importante projeto, no trabalho, para atender setenta mil 
pessoas, micro-empresários no estado de Pernambuco, logo que defendi a 
dissertação. Como pessoa, é importante a mudança de perceber que eu 
posso, que eu sou capaz de fazer algo que estava fora dos meus acessos, 
estava fora do grupo do qual eu fui originado, estava fora dos acessos dos 
grupos que eu fazia parte como pessoa de Casa Amarela e de família 
pobre, de origem humilde e hoje, com todas as barreiras sejam de caráter 
psicológico, sejam de caráter social, a gente percebe essa capacidade, 
essa mudança, essa conquista desse poder porque serve como exemplo 
para minha família e para os meus filhos, exemplo para os meus amigos 
que dizem, nós podemos estar participando de um universo restrito.  
Saber é poder, penetrar na universidade, estudar fazer pesquisa, confere o 
poder de estar participando em discussões de forma mais estruturada e de 
começar a olhar as questões e as crises por um outro olhar não só o das 
questões individuais, de perceber também o mundo a partir das relações de 
macro e micro poder.  
 
Itacir Luz 
O título de mestre não é meu, foi conquistado pela minha mãe, meus nove 
irmãos, por você, pelos meus amigos, pelos idosos com quem eu converso 
no meu bairro, pelos trabalhadores, quase todos negros, pela minha avó e 
pelo meu avô, lá em Campina Grande-PB. 
Mas algumas pessoas dizem que eu sou um intelectual e se eu sou um 
intelectual eu tenho um poder de convencimento ou, no mínimo, de 
provocação. Ora, se eu tenho o poder de convencimento ou de provocação, 
eu devo reconhecer que eu tenho algum tipo de poder. 
Eu posso ter poder e, consciente de que eu posso ter algum tipo de poder é 
que eu tento me avaliar permanentemente para que isso não seja revertido 
de modo negativo tanto quanto para o meu grupo negro do qual faço parte, 
quanto para a minha classe social porque aí seria um desserviço a tudo 
aquilo que os negros e negras vem fazendo ao longo da história para que a 
gente não só mude essa realidade como a gente reconquiste o nosso lugar 
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de direito no nosso planeta, eu sempre digo que nós fomos os primeiros a 
pisar nesse mundo e seremos ainda os últimos, então, eu to lutando pra 
que a nossa história e o nosso legado fique para aqueles últimos de nós 
que continuarem nesse planeta, então, é nesse sentido que eu faço valer o 
poder que alguns dizem que eu tenho.  
 
 
Teresa Cristina Vital 
Talvez não o título em si, (se bem que ele me possibilitou ingressar no 
ensino universitário), mas dar um passo no sentido de buscar, agregar ou 
aprofundar conhecimento, provoca sim mudanças significativas e comigo 
não foi diferente. Cada ano da minha formação foi um degrau subido, uma 
etapa, uma etapa vencida na busca de conquistas e realizações. Cada uma, 
de acordo com o que o conhecimento permitia. Então não andei para lugar 
nenhum, nem conquistei nada na minha vida que não tenha sido através 
dos meus estudos. Estes sempre realizados com muito afinco e 
determinação. Neste sentido, o título de mestra é mais um elemento do qual 
lancei mão, se bem que, volto a dizer não foi o título apenas, mas o 
conhecimento que tive que buscar para adquiri-lo. Por exemplo, após a 
conclusão do mestrado fui aprovada, dentro das vagas, no concurso público 
da COMPESA. Já havia passado em vários outros, mas não dentro das 
vagas. Hoje, estou numa instituição pública federal, na qual entrei através 
do segundo concurso público, onde só tinha uma vaga para a cidade que 
escolhi, sendo que não estudei diretamente para o concurso, mas estudei 
em função do doutorado, ou seja, o conhecimento, a informação, estes sim 
tem provocado mudanças profundas na minha vida.  
 
 
Valdenice Raimundo 
De uma certa forma, quando se trata do Serviço Social e questão do negro, 
eu estou me tornando uma referência....Risos....É muita responsabilidade 
mas, quando se trata dessa questão, as pessoas me indicam, me procuram, 
quando se precisa de bibliografia, quando precisa que se fale em 
determinado encontro, as pessoas me procuram e deve ser por essas 
questão, assim. Encontro no DA, no departamento, para orientar 
monografias, dizem, procurem Valdenice e chega o pessoal tudo aí, de 
alguma forma, me tornei uma referência, nessa temática, nesse 
departamento de Serviço Social da Federal, não fora daqui ainda. Tudo que 
é de negro, mandam pra mim, quando se abrem editais, eles mandam para 
o nosso grupo, quando vai discutir a questão dos quilombolas, tem uma 
disciplina que foi proposta por mim, tem projeto de extensão com 
quilombolas, que nunca houve, nos encontros do departamento, a gente 
tem se tornado uma referência.Hoje eu sou vice-líder do grupo de estudo, a 
coordenadora é Vitória, ela tá no pós-doutorado em São Paulo e hoje eu 
tenho o compromisso de acompanhar essas galerinha, todas as pesquisas 
são diferentes mas com recorte étnico-racial, tá aí meu compromisso de 
estar discutindo com eles e tá levando essa discussão pro grupo de estudo, 
na família, no ônibus, onde eu ver alguém discriminado. 
Uma coisa meio que faz parte da vida, a questão de ser negra, numa 
sociedade complexa e que nem sempre é muito prazeroso.  
Nesse sempre é prazeroso porque mexe com as tuas questões, mexe com 
as minhas questões, do que eu já superei, do que ainda estou pra superar e 
o que ainda não percebi que preciso superar e aí, a gente vai caminhando, 
tentando ressignificar essas estruturas que não estão nem aí pra gente, né? 
Ou a gente dá sentido a elas ou elas engolem a gente e é isso, só e 
obrigada por me escolher para participar da pesquisa. Espero ter 
contribuído... Foi um prazer. Eu agradeço.  
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Os excertos das entrevistas biográficas acima citadas são demonstrativos da 

forma como os afrodescendentes da população brasileira, envolvidos numa luta pelo 

poder através da construção de conhecimentos científicos e conceitos sólidos, para 

explicar as relações sociais pautadas pelo racismo anti-negro, estruturaram 

mudanças no processo civilizador ocidental, em voga no Brasil por séculos, e 

caracterizado pelo poder da força, da coerção e da violência física e simbólica86, 

materializado na escravização de seres humanos e na produção de profundas 

desigualdades sociais entre as diferentes etnias para que uma pequena elite branca 

viesse a adquirir a posse do capital econômico87. 

As mudanças realizadas ao longo dos séculos e no que poderíamos chamar 

de um processo civilizador afrodescendente se dão na forma da não consideração 

do aspecto econômico como sendo o mais importante nas relações de poder. 

Segundo as biografias estudadas e os excertos de fala analisadas, percebemos que 

se tenta um equilíbrio de poder pautado no desenvolvimento de estratégias de 

construção e de distribuição e redistribuição dos saberes adquiridos pelo maior 

número de pessoas do grupo negro da população, via processo educativo, de modo 

que os membros do grupo outsiders adquiram as possibilidades de controlar, de 

comandar os espaços sociais dos meios acadêmicos e de sobressair-se em seus 

trabalhos, comunidades de pertencimento, fortalecidos em sua auto-estima, 

identificação étnica e colaborando, com seu exemplo e com suas ações, para a 

reversão das desigualdades entre negros e brancos na sociedade brasileira. 

O desenvolvimento do conceito de etnia negra, portanto, e seus correlatos no 

ensino superior de pós-graduação e nas academias brasileiras, proporcionando o 

desenvolvimento de dissertações e teses, seminários e congressos, produção de 

artigos e livros que tratam desta e de outras temáticas relativas às africanidades e às 

afrodescendências denotam uma mudança na forma de abordar os problemas da 

sociedade brasileira ligados às relações étnico-raciais, optando por uma forma 

científica de examinar esses problemas, não excludente, acreditando e 

reconhecendo a possibilidade de todos os seres humanos produzirem 
                                                 
86 Violência simbólica - Capacidade exercida pelos dominantes de imposição consentida de um 

arbitrário cultural aos dominados, segundo Bourdieu (2002, p. 66). 
87 De acordo com Bourdieu (2002, p. 66), a posse do capital econômico confere, aos que o possuem, 

poder sobre os desprovidos e também a posse do capital cultural – relação privilegiada com a 
cultura erudita e a cultura escolar, capital social – rede de relações sociais que constitui uma das 
riquezas essenciais dos dominantes e capital simbólico – formado pelo conjunto de signos e 
símbolos que permitem situar os agentes no espaço social. BOURDIEU, Pierre. Pierre Bourdieu 
entrevistado por Maria Andréa Loyola. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2002. 
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conhecimentos e acreditando também na não hierarquização dos conhecimentos, o 

que pode ser percebido no quadro abaixo: 

 

Quadro 11 - Percepção dos/as entrevistados/as acerca dos poderes adquiridos em 
função da obtenção do grau de mestres/as. 

 
Poderes Adquiridos 
 
...ter o conhecimento e a possibilidade de poder dar continuidade ao meu trabalho porque agora não 
paro. 
 
...tenho compromisso com a minha ancestralidade, compromisso com os vindouros. 
 
...aí você tem os poderes de dialogar, de transitar, de ser educador, de reconhecimento, não do uso 
da força e da coerção. 
 
... foi uma realização, eu acho que me senti capaz. 
 
...há um diferencial na remuneração de pós-graduados. 
 
... eu assimilei um discurso, o da universidade e tenho reproduzido como professor, em minhas salas 
de aula. 
 
... eu percebi o amadurecimento e o crescimento da questão do negro dentro do meio acadêmico. 
 
... a gente vai estar interferindo e mobilizando pessoas a desenvolverem “a semente que veio da 
África”. 
 
... Há a possibilidade de trabalhar em instituições de Ensino Superior. 
 
... estabelecer novas relações com pesquisadores/as e objetos de pesquisa de meu interesse. 
 
... o reconhecimento formal da sociedade científica. 
 
... fui convidado para assumir um importante projeto, no trabalho, para atender setenta mil pessoas, 
micro-empresários no estado de Pernambuco. 
 
... serve como exemplo para minha família e para os meus filhos, exemplo para os meus amigos que 
dizem, nós podemos estar participando de um universo restrito. 
 
... eu sou um intelectual e se eu sou um intelectual eu tenho um poder de convencimento ou, no 
mínimo, de provocação. 
 
... me tornei uma referência, nessa temática. 
 
... sou vice-líder do grupo de estudo. 
 
... Hoje, estou numa instituição pública federal, na qual entrei através do segundo concurso público. 
... Tudo o que consegui, foi através dos meus estudos.

  

Conforme defendemos no capítulo quatro da nossa pesquisa, a introdução do 

conceito de etnia negra constitui-se numa estratégia não violenta de luta, luta que 

não é de eliminação, mas de uma equilibração do poder para os/as 
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afrodescendentes da população brasileira, luta essa que foi referendada nos dados 

colhidos dos depoimentos e dos documentos, dando conta do professor Henrique 

Cunha como importante protagonista a municiar os/as estudantes com armas como 

uma rica bibliografia, ferramentas metodológicas e conceituais que culminam por 

expandir um patrimônio de conhecimentos, antes muito limitado, acerca dos povos 

africanos e seus descendentes na Diáspora. 

Henrique Antunes Cunha Júnior, nos parece, teve grande atuação e 

responsabilidade no processo de transposição didática desses saberes/poderes e 

nos possibilitou nesse estudo de sua autobiografia compreender o conceito de etnia 

negra, os povos afrodescendentes e os mestres com quem realizamos uma 

investigação sujeito-sujeito88 como pertencentes à categoria étnica negra, categoria 

essa onde se enquadram todas as pessoas que são descendentes dos africanos 

que foram forçados à imigração resultante do tráfico transatlântico, os descendentes 

das pessoas que, no Brasil, foram escravizadas e ainda aquelas pessoas que 

queiram se autodeclarar como pertencentes ao espectro de cor de pele negra 

(pretos e pardos), segundo a categorização do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE (2000, p. 17), população majoritária a quem historicamente foram 

negadas condições equânimes de cidadania e gozo dos direitos humanos. 

O conceito de etnia negra, nesse sentido, constitui-se numa temática recente, 

segundo o professor, e em sua autobiografia, ele diz ter começado a discuti-lo em 

1988, duas décadas. Num artigo mais recente ainda, escrito em 200689, são 

definidas as bases da sua teoria, uma metodologia que chamamos de Henriquiana, 

onde o professor define os conceitos, cita os teóricos utilizados e institui os 

postulados científicos de uma Metodologia Afrodescendente de Pesquisa. Essa 

metodologia Henriquiana, conforme foi concebida, nos oportunizou, para efeito de 

sistematização, a construção do quadro abaixo: 

                                                 
88 Uma relação sujeito-sujeito constitui-se pressuposto metodológico tanto das abordagens 

autobiográficas, quanto da abordagem afrodescendente de pesquisa. Na abordagem autobiográfica, 
entendemos que os indivíduos, em contato com histórias de vida, na perspectiva da formação ao 
longo da vida, beneficiam-se das experiências vivenciadas por outros para se constituir e 
reconstituir. Na abordagem afrodescendente de pesquisa, a relação sujeito-sujeito se dá porque 
pesquisador e pesquisado comungam, vivenciam realidades sócio-econômicas, culturais, a vivência 
num mesmo espaço-tempo e um passado histórico em comum. 

89 Os pressupostos teóricos e metodológicos da Metodologia Afrodescendente de Pesquisa foram 
apresentados no primeiro semestre de 2006, na disciplina de Etnia, gênero e educação na 
perspectiva dos afrodescendentes na pós-graduação em Educação da Universidade Federal do 
Ceará-UFC, cujo professor-doutor Henrique Cunha Júnior é o titular da disciplina. 
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Quadro 12 - Demonstrativo dos aportes teóricos produzidos pela Metodologia 
Afrodescendente ou Henriquiana de Pesquisa (CUNHA, 2006). 

 
Temáticas 

Significativas 
Desenvolvimento das temáticas significativas 

A metodologia 

Na postura da pesquisa afrodescendente, o conhecimento não precisa ser 

produto da sistematização científica para ser compreendido como 

conhecimento. 

O fator político predomina sobre o econômico, invertendo neste sentido a 

lógica marxista sem, no entanto negá-la, mas procurando ultrapassá-la para 

realizar uma explicação consistente da situação da população 

afrodescendente de racismo institucional anti-negro na sociedade brasileira. 

Busca uma ruptura com a hegemonia do pensamento eurocêntrico. 

O método 

A autonomia do pensamento dos afrodescendentes com relação à produção 

eurocêntrica ocidental.  

É um projeto cientifico de expressão das afrodescendências com a finalidade 

da mudança das relações sociais brasileiras. 

A pesquisa 

Na afrodescendência, os pesquisadores não trabalham com respeito à 

“cultura do outro”. Trabalhamos dentro da nossa própria cultura e com 

problemas que afetam a nossa própria existência. 

O pesquisador 

Estar de forma física e mental como parte do ambiente de cultura 

afrodescendente onde se instala a investigação desejada, desenvolvendo 

uma relação sujeito-sujeito. 

São os que de origem social, cultural ou política, já estão imersos no tema de 

pesquisa, e os que se mesclam com o tema.  

O objetivo 

Levar a uma produção de conhecimento transformadora da realidade 

pesquisada e do pesquisador.  

A pesquisa afrodescendente tem os conteúdos de uma pesquisa de 

intervenção na realidade.  

O pesquisador se reconhece na pesquisa, como também se modifica durante 

a pesquisa devido aos novos conhecimentos.  

Os conceitos 

Os conceitos que nutrem a metodologia afrodescendente nascem do 

conhecimento da cultura de base africana. 

O conceito de etnia afrodescendente é fundamental devido ao fato de 

englobar processos históricos, desde o campo das idéias e das práticas 

sociais de apropriação dos bens sociais, materiais e imateriais. 

O enfoque é “diversialista”. A ideia de diversidade é uma opção adotada pelas 

ciências biológicas na década de 1980 em diante, para evitar a comparação 

do conceito de raça. Fala-se então em populações e grupos sociais e não em 

raças.  
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Ao tentarmos sistematizar em um quadro a Metodologia Afrodescendente ou 

Henriquiana de Pesquisa, buscamos compreendê-la enquanto constitutiva de um rol 

de intenções educativas, competências a serem construídas e conteúdos 

curriculares a serem ensinados. Neste trabalho de análise das mudanças sociais 

ocorridas quando da veiculação do conceito de etnia negra ou afrodescendente, nos 

textos científicos, leis e outros documentos, observamos um importante movimento 

de transposição didática – TD como é definida por Chevallard (1991, p. 45): 

 
Um contenido de saber que há sido designado como saber a enseñar, 
sufre a partir de entonces um conjunto de transformaciones adaptativas 
que van a hacerlo apto para ocupar um lugar entre los objetos de 
enseñanza.El “trabajo” que transforma de um objeto de saber a enseñar 
em um objeto de enseñanza, es denominado la transposición didáctica. 
 

 
Parece-nos que nos espaços acadêmicos, nos congressos e seminários e nas 

falas dos mestres pesquisados, a metodologia henriquiana já se faz transposta 

didaticamente, embora por um número de estudiosos ainda diminuto mas, em 

expansão, pelos diferentes estados da federação, especialmente em Recife/PE. Por 

séculos, utilizamos textos que não contemplavam a diversidade e a complexificação 

humanas; estávamos reproduzindo modelos e padrões de racismo, preconceito, 

discriminação e exclusão, além de não contribuirmos para a melhoria da auto-estima 

do/a estudante afrodescendente e para a construção de uma identificação e 

representação positiva de si mesmo, do seu corpo e do outro, pois quando gostamos 

de nós mesmos e gostamos dos que nos são semelhantes, podemos nos 

desenvolver de forma prazerosa e saudável. 

A Metodologia Henriquiana, portanto, nos propõe a transformação da 

instituição universidade e do ensino superior de pós-graduação, para que se 

pratique um ensino e uma aprendizagem significativa para todos e todas, para que 

não se privilegie uma etnia, cultura, biologia e conhecimento científico específico 

etnocêntrico, como se tem feito no Brasil. Essa proposição de formação tem um 

efeito também sobre a sociedade como um todo, pois é importante que se promova 

um desenvolvimento humano marcado por experiências sociais, culturais e 

educacionais que determinem a formação de uma auto-imagem positiva e de uma 

auto-estima que reflita no respeito às diferenças, trazendo para o espaço escolar, de 

todos os níveis e modalidades, também, os saberes africanos e afrodescendentes. 
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Ao analisar a transposição didática, verificamos a existência ou não de 

recriações e inovações por parte dos educadores/as ou a pura e simples 

reprodução, sem reflexão e transformação das propostas contidas nos textos 

científicos, de modo a atender as especificidades e diferenças pluriculturais, 

pluriétnicas, contidas no espaço universitário e requeridas na forma da lei nº 

10.639/03 e outras aqui apresentadas. Dessa forma, o saber universitário de pós-

graduação deveria servir de modo substancial para produzir mudanças no estatuto 

dos saberes que o estudante de mestrado e de doutorado já aprendeu nas situações 

vivenciadas no cotidiano. 

É, portanto, por meio da transposição didática que uma proposta pedagógica, 

uma pesquisa científica entra em ação, utilizando-se dois importantes recursos 

didáticos: a interdisciplinaridade, prática didática de diálogo e cooperação entre as 

disciplinas, e a contextualização, que consiste em aproximar o conhecimento 

científico dos contextos da vida pessoal dos estudantes e da sociedade em que este 

vive, convive e atua de modo que não haja disjunção entre ideias, vivências e 

conhecimento científico. 

Essa disjunção entre ideias, vivências e conhecimento científico é uma 

realidade no mundo acadêmico e pudemos demonstrá-la com as falas dos/as 

sujeitos pesquisados e acima explicitadas, onde se percebe que as disciplinas entre 

eletivas e obrigatórias que foram oferecidas aos estudantes de mestrado não 

discutiam especificamente as questões ligadas à etnia negra ou afrodescendente, ao 

racismo, ao racismo institucional e estrutural da sociedade brasileira, nem aos 

teóricos de base africana ou afrodescendente; os/as orientadores/as que lhes foram 

oferecidos não possuíam acúmulo teórico-científico para tratar das questões que 

esses mestres estavam trazendo para o estudo, a pesquisa e o debate. 

Nesse sentido, os/as estudantes negros e negras que acessaram o ensino 

básico e de nível superior ficaram sem referências civilizatórias ligadas ao seu 

pertencimento étnico, dificultando a construção de uma auto-imagem desde a 

infância e ainda na fase jovem e adulta, dificultando a imagem de “eu” e a imagem 

de “nós”, população/grupo negro, bem como a produção de estudos e pesquisas, 

baseados numa consciência nacional, com um equilíbrio de poder entre as diversas 

produções teóricas eurodescendentes e afrodescendentes, em detrimento de uma 

visão única, a ocidental, tendo esses/as mestres/as que recorrerem a alguém de fora 

das suas instituições educativas para lhes dar tal suporte, colaborando na superação 
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dos desafios que lhes foram impostos na condução e na conclusão do curso de 

Mestrado, conforme depõem: 
Ceiça Axé 

Foram muitas as dificuldades nessa minha luta de trabalhar as questões 
étnicas e sofri sabatinas de orientadores, desejando que eu mudasse o meu 
tema dizendo, mas porque você vai pesquisar isso, essas questões de 
relações, você poderia mudar de tema? Eu disse: posso não. Não posso 
mudar meu tema porque eu não estou brincando de viver, eu vivo, Então, 
eu não vou escrever uma coisa que eu sei que não vai com a minha 
essência, meu ânima, eu não estou escrevendo apenas porque quero 
escrever. 
Eu acredito que nós negros e negras que estamos nessa luta e temos um 
compromisso com os ancestrais é porque também recebemos intuições da 
ancestralidade para escrever, para falar, para pensar, não somos apenas 
nós, existe um exército, atrás da gente e um exército vindouro que precisa 
dos nossos espíritos e do nosso olhar diferenciado. 
Com todo respeito que tenho pela academia eu a considero racista, 
classista e machista, isso eu digo aqui e em qualquer lugar que passo 
porque presenciei várias cenas de racismo, de machismo e de classismo, 
então, como dessa sabatina na especialização, claro que quando viram que 
eu não cederia, aceitaram.  
...eles e elas tem que compreender que todo mundo têm o seu lugar, que 
ninguém vai ocupar o espaço de ninguém porque já está determinado no 
Cosmos que cada pessoa tem o seu lugar assim como as estrelas do céu. 
Não precisa de ninguém embaçar o teu processo de vida, ele vai acontecer 
porque já está escrito, então, eu encontrei uma porta, não uma janela, um 
leque de possibilidades de concluir o meu mestrado dentro da Malacologia 
que é o estudo dos moluscos e dentro do imaginário coletivo, nós já 
utilizamos muito os moluscos e dentro do imaginário religioso também 
porque nas religiões de matriz africana, o nosso orientador são os búzios, 
toda e qualquer atividade feita pelo religioso, agente precisa consultar os 
búzios e aí isso me fez fazer a pesquisa, mostrar o conhecimento científico, 
o saber popular e mostrar as possibilidades que se tem de estudar as 
relações étnicas no nosso país.  

Durval Paulo 
...uma das experiências ou da sensação que eu tive durante o mestrado já, 
como aluno regular era de que o tema era, de certa forma, escanteado até 
pelos outros alunos. Teve um momento que os outros alunos 
sugestionaram que o tema estava sendo privilegiado e que “a gente só vai 
falar de coisa de africano?” 
E eu não tenho ainda projeto pro Doutorado mas essa experiência, ela me 
motiva a entender como se dá o processo de conhecimento no mestrado. 
Eu acho que estava imaturo ainda porque eu deveria ter dado um viés mais 
adentro aí da hierarquia dos conhecimentos, focando a questão do negro. 
Em outros temas pode surgir a mesma disparidade: Meu tema é melhor do 
que o seu porque foi isso que eu percebi enquanto estava fazendo a 
cadeira do mestrado que há temáticas que são científicas e outras que são 
de segunda ordem, científicas abaixo e tem muita gente que pensa que 
essa temática é um tema de segunda ordem e quer realmente colocar de 
lado... 
 

 Valdenice Raimundo 
Vamos pesquisar outras coisas, vamos pesquisar o que é normal, o que 
está realmente seqüenciado porque isso aí a gente vê depois. 
Não que fosse dito assim, mas, no momento ficou um clima tenso que 
revela outras coisas que estão por trás do interesse dos pesquisadores.  
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Na monografia eu tive uma orientadora que era francesa, e ela dizia você 
não pode estudar a questão racial porque você é negra, como fica a 
questão da neutralidade, aí, a gente fez toda uma discussão de 
neutralidade que não existe neutralidade em pesquisa, que de uma forma 
ou de outra, a gente tem uma aproximação com o objeto e isso já quebra a 
neutralidade e aí, depois de uma bela discussão, ela topou me orientar e 
deu contribuições, enquanto antropóloga, sobre a monografia e se abriu 
para fazer as discussões comigo. 
Na dissertação, a gente já tinha uma orientadora e tudo, mas, a própria 
orientadora foi muito franca, quando ela disse: Olha, eu sei construir com 
você uma dissertação, mas a temática do negro, é realmente, uma coisa 
que a gente não tem aproximação, não sei como fazer.  
 

A teoria Elisiana, bem como o excerto de fala dos nossos colaboradores 

(entrevistados), nos remete à questão do orgulho e da consciência nacional 

brasileira90. Ela existiria, estaria em crise ou nunca foi construída? Parece-nos que, 

para quem estuda o negro e é negro ou negra, a sensação é de ser escanteado/a na 

academia, a despeito das reformas à LDB-Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

trazidas pela Lei nº 10.639/03, introduzindo os saberes africanos e afrodescendentes 

no cenário da Educação Nacional, fruto das demandas históricas dos movimentos 

sociais negros e movimento negro unificado, como analisado no capítulo três da 

nossa pesquisa. 

Segundo Elias (1994, p. 45), os franceses construíram sua auto-imagem 

através da conversa e os alemães através da língua escrita unificada, conforme 

afirma: “Na França, a conversa é um dos mais importantes meios de comunicação e, 

além disso, há séculos é uma arte; na Alemanha o meio de comunicação mais 

importante é o livro, e é uma língua escrita unificada, e não falada, que essa classe 

intelectual desenvolve”. Nesse sentido, considerando nosso processo civilizador e a 

atitude dos estudantes diante das discussões relativas à história e à cultura da 

população negra, percebemos a tentativa de silenciamento herdada dos trezentos 

anos de escravização criminosa dos africanos e dos afrodescendentes, no segundo 

excerto de entrevista acima analisado. 

 Nos outros casos, percebemos que todo o enfoque dado nesses cursos, as 

bibliografias e os textos utilizados, desconhecem uma percepção mais igualitária da 

                                                 
90 De acordo com nossas leituras e compreensão dos/a autor/a, Norbert Elias, Marie Josso, 

entendemos que ter consciência é ter conhecimento, nesse sentido, a consciência nacional 
brasileira, num Estado que compreende muitos milhões de pessoas, de diferentes colorações, ao 
discriminar os/as negros/as e ao praticar o racismo, estaria, ainda, demonstrando comportamentos 
incivilizados, ou seja, não aprenderam as formas específicas de auto-regulação para convivência 
sadia, sensível, solidária com todos os seres humanos, necessitando de apoio e reforço firmes e 
duráveis pela via de coações exteriores, ou seja, leis e punições mediante esses comportamentos 
inaceitáveis. 
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história da humanidade, não mostram a África como a origem do Homo Sapiens, 

nem mostram processos civilizadores desde fontes culturais diversas. Dessa forma, 

o ensino superior de pós-graduação reproduz procedimentos, posturas e práticas 

dos níveis fundamentais e médios, de modo que essa educação não se constitui 

numa boa educação, uma educação de qualidade, pois prescinde do conhecimento 

sobre a África, elementar e necessário para um bom conhecimento da história do 

Brasil, para a formação das identidades, da consciência e do orgulho nacional. 

Dessa forma, essas pessoas negras da sociedade brasileira precisaram 

empreender inúmeras lutas desde seu nascimento, até sua chegada aos cursos de 

pós-graduação, conforme observadas: lutas pela sobrevivência, uma vez que, em 

sua maioria, são oriundos/as de lares muito pobres, tiveram, então, dificuldades para 

ter garantidos os direitos humanos e recursos básicos de saúde, alimentação, 

moradia, educação de qualidade; lutas pelas desaprendizagens, sendo negros e 

negras, desde o nascimento estiveram imersos em uma cultura e uma educação 

formal que lhes impôs uma visão hierarquizada das relações sociais, tendo como 

modelo a ser seguido o homem, o branco e o cristão e uma vida clivada pelo 

racismo institucional; educação que foi desaprendida no sentido da construção de 

uma auto-estima positiva e de uma identidade negra que lhes possibilitou 

empreender as lutas de enfrentamento do racismo, através da participação em 

movimentos sociais, de bairro, de igrejas, ongs e ou movimentos sociais negros, 

culminando nas lutas pela produção do saber científico na pós-graduação, sobre 

novas bases, conforme quadro abaixo: 
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Quadro 13 - Quadro Demonstrativo das lutas que os/as mestres/as tiveram que 
empreender e das armas utilizadas para realização dos seus estudos e pesquisas 
acadêmicas. 

As lutas empreendidas As armas utilizadas 
 
Foram muitas as dificuldades nessa minha luta de 
trabalhar as questões étnicas e sofri sabatinas de 
orientadores,desejando que eu mudasse o meu 
tema... quando viram que eu não cederia, aceitaram. 
 
Meu tema é melhor do que o seu, porque foi isso que 
eu percebi enquanto estava fazendo a cadeira do 
mestrado que há temáticas que são científicas e 
outras que são de segunda ordem, científicas abaixo 
e tem muita gente que pensa que essa temática é um 
tema de segunda ordem e quer realmente colocar de 
lado... 
 
...eu tive uma orientadora que era francesa, e ela 
dizia você não pode estudar a questão racial porque 
você é negra, como fica a questão da neutralidade... 
 
...estamos lutando pela igualdade e pela inclusão. 

 
A co-orientação de Henrique 
Cunha. 
 
Rica bibliografia africana e 
afrodescendente, indicada por 
Henrique Cunha. 
 
Argumentações válidas. 
 
História pessoal de inserção 
nos movimentos sociais. 
 
Consciência Negra. 
 
Compromisso com a população 
negra. 
 
Não ceder à solicitação de 
mudança dos temas. 
 
Não ceder aos professores e 
estudantes que consideram a 
questão do negro, menor.  

 
Diante desse quadro, percebemos que estudantes da pós-graduação negros 

e negras que conseguem furar o cerco dos privilégios mantidos secularmente pelo 

racismo estrutural da nossa sociedade, ao ingressar no mestrado e no doutorado, 

por dois anos no primeiro caso e por quatro anos no segundo, amargam situações 

claras de discriminação como as relatadas acima, bem como a falta de livros na 

biblioteca, orientadores/as e disciplinas específicas que possam dar conta da 

explicitação de outras formas de organização da vida social, outros processos 

civilizadores e, especialmente, sobre o processo civilizador da África que, como 

berço da humanidade, vem por séculos, civilizando outros povos. 

Elias, nesse sentido, em sua teorização, faz opção pelo método de pesquisa 

que privilegia a análise histórica de longa duração para explicar, usando livros sobre 

os costumes em diferentes épocas que 
 
Jamais se pode dizer com absoluta certeza que os membros de uma 
sociedade são civilizados. Mas com base em pesquisas sistemáticas, 
calcadas em evidências demonstrável, cabe dizer com alto grau de certeza 
que alguns grupos de pessoas tornaram-se civilizados, sem 
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necessariamente implicar que é melhor ou pior, ou tem valor positivo ou 
negativo, tornar-se mais civilizado (ELIAS, 1994, p. 221, itálicos no 
original).  
 
 

Percebemos, ao longo do nosso estudo, que o processo de civilização 

brasileiro, contudo, pautou-se pela caça e escravização de povos africanos e 

afrodescendentes numa luta de sangue para conseguir o poder econômico através 

da dominação e da imposição de uma cultura, a branca, masculina e eurocêntrica. 

Os povos africanos e afrodescendentes jamais deixaram de resistir ao processo 

civilizador imposto, empreendendo suicídios, fugas, assassinato de feitores, 

organização de quilombos e comunidades de terreiros, onde constituíam territórios 

próprios e praticavam e ainda praticam as diversas religiões de matriz africana. Por 

seu lado, as elites dominantes construíram teorias científicas para justificar os 

processos de dominação tanto no período do Brasil colônia, com as teorias 

eugenistas e higienistas, quanto na modernidade com a teoria da democracia racial, 

onde se tentou construir o orgulho nacional baseado num discurso de inexistência 

de tensões e conflitos nas relações entre brancos e negros na sociedade brasileira. 

Considerando que, na atualidade, esse mito caiu por terra91 com as 

denúncias de racismo estrutural, institucional pelos militantes negros, desde o século 

XIX, bem como pela divulgação de dados estatísticos pelo IBGE (2000 - 2008), 

demonstrando as profundas desigualdades que separam negros de brancos, 

mostrando que, mesmo os brancos pobres, vivem em melhores condições sócio-

econômicas que os negros, e pelas políticas públicas que o estado-nação tenta 

implementar sob fogo cruzado para corrigir essas distorções, consideramos que o 

processo civilizador do povo brasileiro está em crise e precisando de uma 

transformação no sentido de elevarmos nosso nível de vergonha e nojo em relação 

ao racismo, ao preconceito e à discriminação perpetrados na sociedade e na 

universidade, conforme esses depoimentos analisados. 

As falas de professores e estudantes produzem discursos; esses discursos 

transformam-se em textos escritos do saber que são utilizados em aulas e, por isso, 

constituem-se em textos didáticos e influenciam o ensino-aprendizagem e o 

desempenho dos estudantes, reproduzindo e representando a ética e os valores da 

                                                 
91 Um país que participa de Conferências Mundiais de Combate ao Racismo, Discriminação Racial, 

Xenofobia e Intolerância Correlata, ali assina acordos de Combate ao Racismo e à Promoção da 
Igualdade Racial, está pondo por terra o mito da democracia racial, em nossa concepção, 
formalmente. 
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sociedade em relação à sua concepção da Ciência, da História, da Cultura, da 

interpretação dos fatos e do próprio processo de construção do conhecimento 

científico. Por textos didáticos ou do saber, estamos entendendo os livros didáticos, 

as disciplinas e documentos oficiais como propostas pedagógicas, leis educacionais, 

os parâmetros e diretrizes curriculares nacionais que definem o que deve ser 

ensinado no cotidiano das universidades pelos professores, como define Chevallard 

(1991, p. 42): 
  

[...] El texto del saber. Éste, el único capaz de hacer existir al enseñante em 
cuanto tal, es al mismo tiempo el principal instrumento terapêutico. Es 
através de él e inmediatamente gracias a él, que el enseñante actuará para 
modificar los efectos de la ensenanza o para actuar sobre lo que siga 
siendo patológico, a pesar a la enseñanza dada. 
 

 
Nesse sentido, concordamos com Chevallard acerca da importância dos 

textos do saber enquanto instrumentos que colaboram na efetivação do ensino e no 

papel de estudantes e de educadores como capazes da realização de mudanças 

nos textos didáticos a que têm acesso, de modo a atuar sobre os efeitos danosos de 

determinados processos de ensino-aprendizagem e foi exatamente o que fizeram 

o/as mestre/as pesquisado/as, procuraram outras pessoas e referências, externas às 

suas academias, para transformar o saber ensinado de forma danosa e patológica 

na educação brasileira que silencia sobre teóricos e teorias africanas e 

afrodescendentes, estudando via internet via empréstimo de livros e a orientação, 

reconhecida oficialmente ou não, do Professor Henrique Antunes Cunha Júnior e 

fazendo a transposição didática de uma nova teoria, metodologia, conceitos e 

corpus de conhecimentos em ruptura com a hierarquização do conhecimento 

ocidental. 

Quando Henrique Antunes Cunha Júnior propõe uma Metodologia 

Afrodescendente de Pesquisa, está designando pressupostos teóricos, modelo de 

pesquisa e conceitos a serem ensinados. Percebemos que quando os estudantes se 

relacionam com seus escritos e teorização, citando-o em seus trabalhos, aplicando 

seus conceitos em estudos empíricos e tendo-o como orientador ou examinador de 

bancas, estão transformando os saberes por ele ensinados em saberes efetivamente 

aprendidos, num movimento que introduz as africanidades e as afrodescendências 

como um conteúdo do saber, um conteúdo passível de transposição didática e 

também passível de figurar no estatuto de teoria científica. 
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Chevallard define a TD como todas as transformações realizadas no saber 

científico, tornando-o possível de ser ensinado. Essa transposição consiste num 

trabalho externo de manipulação/modificação do saber científico, seleção dos 

elementos deste saber de modo a designá-los como saber a ser ensinado e num 

trabalho interno que se realiza no interior do sistema de ensino, depois da introdução 

oficial dos novos elementos do saber ensinado. 

Na teoria da TD devemos considerar que o saber ensinado se gasta; com o 

tempo, o saber tratado pelo sistema de ensino envelhece de duas formas: 

envelhecimento biológico - questões que ocupavam lugar importante nos programas 

de ensino perdem interesse diante de novas problemáticas do campo científico. 

Envelhecimento moral - o saber ensinado se encontra em desacordo com a 

sociedade, sua época, seu estado de ânimo. Nos dois casos, o desgaste do saber 

ensinado é resultado da incompatibilidade do sistema de ensino com seu entorno. 

A TD existe porque o funcionamento didático do saber é diferente do 

funcionamento acadêmico e faz-se necessário no funcionamento didático do saber 

considerar o contrato didático onde se toma o saber como objeto de um projeto 

compartilhado de ensino e aprendizagem, que une num mesmo objetivo professores 

e estudantes e a noosfera onde se opera a interação entre o sistema de ensino e o 

entorno social. Nela se encontram os que ocupam os principais postos do 

funcionamento didático: pais, professores, especialistas das disciplinas, 

representantes de órgãos públicos para enfrentamento dos problemas, encontro 

com a sociedade e suas exigências, resolução de conflitos, negociações e soluções. 

Nesse sentido, a transposição didática do conceito de etnia negra ou 

afrodescendente, o trabalho com a metodologia afrodescendente de pesquisa, 

constitui-se num trabalho pedagógico importante porque colabora para a construção 

das identidades afrodescendentes, do sentido de nação, da compreensão de qual é 

o nosso motivo de orgulho nacional, bem como para denúncia e correção das 

desigualdades em sociedade, com equilíbrio do poder de si dizer e de nomear a si e 

aos outros. 

Dessa forma, faz-se necessário rever as práticas pedagógicas dos 

educadores/as nos espaços universitários, verificando como estes reforçam ou 

desvinculam-se dos estereótipos, preconceitos, racismo e discriminações porventura 

veiculados nos textos didáticos, que se tornam importantes como objeto de 

pesquisa, podendo contribuir com a solidariedade entre as diferentes etnias do povo 
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brasileiro, observando as considerações realizadas por Souza (2009, p. 20), ao 

afirmar: 
Mesmo compreendendo a teoria de Elias e nos sentindo já civilizados em 
nosso modesto estágio de desenvolvimento social, ainda não somos 
suficientemente capazes de analisar a tessitura de nossa segunda natureza 
a partir de quem sofre ou sofreu o balançar do chicote no Brasil. 
 

 
A crítica acima aludida é fruto da análise dos trabalhos apresentados nos 

doze Simpósios Internacionais Processo Civilizador, mas se torna apropriada para 

as academias e os acadêmicos, estudantes de pós-graduação que, conforme relatos 

acima, demonstram estranhamento e despreparo no trato das questões étnico-

raciais, na compreensão do processo civilizador africano e afrodescendente e nas 

dificuldades de acesso, permanência e sucesso dos estudantes negros e negras na 

educação de nível superior e na pós-graduação. 

Souza (2009, p. 17) também nos adverte que 
 

Ainda verificamos uma enorme dificuldade dos pesquisadores em 
reapropriar e ressignificar os marcos conceituais da teoria elisiana. Isso 
porque fomos educados a periodicizar; a estabelecer causas e efeitos a 
problemas profundamente enraizados na estrutura organizacional da nossa 
sociedade; e a dar respostas rápidas a problemas entranhados no nosso 
habitus.  
 
 

Dessa forma, através da autobiografia dos indivíduos e das instituições, numa 

perspectiva de longo prazo, podemos perceber o racismo institucional como 

regularidade na sociedade brasileira, na universidade, nos comportamentos dos 

indivíduos, segundo documento abaixo: 

 
APELO ÀS MULHERES NEGRAS 
 

Tudo se agita, os espíritos cultos lançam novas ideias com o fim de 
melhorar a situação mundial. O mundo está inflammado; alguma porção do 
globo não suporta a situação aflita da época; anuvia-se, enegrece, troveja e 
desaba a tempestade. Mas após, vem a bonança, tudo se acalma por um 
espaço de tempo, o povo torna-se satisfeito como se tivesse desabafado de 
uma amargura que tanto oprimia o seu espírito. 

Só nós negras, caras patrícias, extasiámos diante do acontecimento 
mundial. Quando as lutas se sucedem com o fim de melhorar a vida deste 
ou daquele povo, é sinal de que os espíritos tomam noções dos seus 
deveres e suas boas idéias são aceitas. 

E, nós, patrícias, precisamos nos mover, sacudir a indolência que 
ainda nos domina e nos faz tardias. O cativeiro moral para nós negros ainda 
perdura. Muito á propósito do triste conceito que fazem sobre nós, olhemos 
o que nos preparam, notemos a fundação dessa escola Luis Gama com o 
fim de preparar meninas de cor para serviços domésticos. Por essa 
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iniciativa se vê que para os brancos não possuímos outra capacidade, outra 
utilidade ou outro direito a não ser eternamente o de escravo. 

No passado íamos das senzalas aos eitos, e hoje pretendem nos 
promover achando que só podemos ir da cosinha à copa. 

Mas isso não sucederá, só se não houver negras que sintam bem de 
perto a necessidade de nos movimentar para nossa reabilitação na vida 
social. 

A vida de um povo depende da sua juventude. Pois bem, nós além de 
jovens somos mulheres, continuemos portanto, a obra iniciada por Luis 
Gama e outros, ao lado dos nossos patrícios, preparando assim um 
ambiente despido de preconceitos para os nossos sucessores. 

Mas aonde devemos trabalhar, onde devemos comungar as mesmas 
idéias? Em toda parte e em qualquer lugar, instruindo-nos, procurando 
conhecer bem de perto a necessidade do negro, nos integralizando no 
programa do C. N. C. S. 

Que nós moças, minhas irmãs de cor poderemos trabalhar em prol da 
raça que até agora é considerada como produto dos pés de Brama. 

 
Eunice Cunha92, Jornal O Clarim da Alvorada, São Paulo, SP, 1935, 

(coleção particular dos pais de Henrique Cunha Júnior). 
 

 
Em 1935, Dona Eunice fica indignada com uma escola destinada a preparar 

as moças para os serviços domésticos e acredita que a proposta deve-se ao 

conceito sobre o negro e a negra construído socialmente como incapaz de realizar 

outras atividades que não sejam as subalternas. Da mesma forma, setenta e cinco 

anos depois, outra mulher demonstra indignação por perceber na sociedade que a 

mentalidade inferiorizante perdura. Vejamos: 
 
Ceiça Axé 
Nessa hora em que estamos lutando pela igualdade e pela inclusão, muitos 
educadores e educadoras, ainda estão nos conceitos científicos ocidentais 
de limpeza e de beleza demonstrados por essas nossas falas e ações. 
No imaginário coletivo, toda negra é empregada doméstica, então, se tiver 
duas pessoas aqui na recepção, eu negra e uma não-negra, chegando 
alguém querendo água, ela pede a mim: Você pode me dar um copo de 
água? Como já aconteceu. 
Ou se estivermos aqui e chegar uma editora para apresentar os livros que 
ela quer vender, isso foi vivenciado aqui, em nossa mesa, então, eu a única 
negra preta, as outras não-negras e o rapaz da editora o tempo todo só se 
reportava a elas, como se eu fosse uma mulher invisível e eu olhando para 
a cara dele para depois pegar ele de cano de ferro, sabe? E aí mostrando 
uns livros e coisa e tal, e eu olhando para a cara dele, eu aqui, do lado e ele 
dizendo às colegas, a senhora veja esse livro, veja esse outro livro, foi 
preciso uma companheira dizer, olha, ela também é da equipe, para poder 
ele direcionar uma folha para o meu lado (Ceiça Axé). 
 
 

De acordo com Elias (1980, p. 24), “a perspectiva de tempo não deve ser 

ditada pelo envolvimento pessoal, mas pelos próprios fatos”. Nesse sentido, ele nos 

alerta para o fato dos cientistas sociais terem neglicenciado o aspecto emocional das 

                                                 
92 Eunice Cunha é mãe do professor - doutor Henrique Antunes Cunha Júnior. 
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relações sociais, considerado extremamente importante, uma vez que traz em seu 

bojo perigos latentes, entre eles, o envolvimento dos humanos em guerras e 

revoluções que ceifam a vida de milhares de pessoas ou as mutilam, 

irreversivelmente. 

O artigo de Eunice Cunha, com setenta e cinco anos, e o depoimento atual da 

mestra Ceiça Axé nos levam a considerar o livro Envolvimento e Alienação do 

Norbert Elias. O autor em tela considera que os humanos conseguiram controlar a 

natureza, podendo prever e tratar acontecimentos naturais, catástrofes como as 

enchentes e epidemias, mas não conseguem prever e tratar acontecimentos sociais 

como as guerras e as revoluções, rumo a um estágio civilizacional que ponha fim à 

ameaça da guerra, fruto de uma infindável rivalidade por poder e status, rumo à paz 

entre os estados e internamente em cada país, afirmando que os “cientistas sociais 

não convenceram as sociedades que matança não é resposta para a matança”. 

Concordamos com Elias e ainda acreditamos que o racismo, vivido e 

testemunhado pelos indivíduos que compõem a figuração estudada, constitui-se 

numa ameaça à vida e à saúde mental daqueles/as que sofreram e ainda sofrem 

com os preconceitos, as discriminações, de modo que, em suas falas, demonstram 

viver em luta contra esses racismos cotidianos, uma luta não pautada pela violência 

ou na busca de poder econômico para domínio dos outros povos, mas uma luta para 

construção de novos modos de falar, pensar, sentir e agir ao produzir conhecimento 

que, segundo Elias (1980, p. 17), constitui-se numa “rede cheia de conflitos, dilemas 

e contradições em vertiginosa mudança”. Dessa forma, pesquisas que buscam isolar 

o tempo presente podem fazer com que o cientista social fique submetido às 

pressões sociais inscritas nesse tempo presente, não conseguindo um nível de 

alienação necessário em relação ao fenômeno estudado. 

Percebemos, portanto, que desde o ventre, passando pela infância, 

adolescência, juventude e fase adulta da sua vida, o Professor Henrique Antunes 

Cunha Júnior sempre esteve envolvido com as discussões ligadas ao racismo anti-

negro e seu efetivo combate, e esse envolvimento passado e presente foi 

fundamental para a constituição de um campo científico em andamento, as 

africanidades e afrodescendências, enquanto um construto teórico com um número 

de pesquisadores diminuto, mas em expansão, possuindo inclusive livros didáticos, 

paradidáticos editados e citados em outras construções teóricas próprias do ethos 

universitário como, por exemplo: 
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O livro Tear Africano constitui-se 
numa coletânea de contos 
escritos ao longo de dez anos de 
militância do Henrique Cunha. 
Nesses contos, o autor tece a 
trama das desigualdades e 
contradições da sociedade 
brasileira, enquanto mostra as 
africanidades e as 
afrodescendências não só como 
emblemáticas nas lutas e nas 
vitórias contra o racismo anti-
negro, bem como passíveis de 
sabedoria e construtos teóricos 
para o saber da humanidade. 
 

 
Livro organizado por Henrique 
Cunha Júnior e Maria Estela 
Rocha Ramos e editado em 
2007, oportuniza a divulgação 
das ideias de oito estudiosos do 
campo da Afrodescendência93, 
discute o espaço urbano, como 
foi construído e dividido, 
propondo políticas públicas 
afirmativas para a população 
afrodescendente. 

                                                 
93 Ana Beatriz e Henrique Cunha definem a Afrodescendência como: “uma das maneiras de pensar a 

população denominada como negra, preta, parda ou afrodescendente, construída dentro das 
elaborações do pensamento realizadas no final do século XX” (2008). 
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Livro organizado por Ana Beatriz 
Souza Gomes e Henrique Cunha 
Júnior e editado em 2008, 
oportunizada a divulgação das 
ideias de dezesseis estudiosos 
do campo da Afrodescendência. 
 

 
 

É sabido que o professorado tem no livro didático, bem como no paradidático, 

um importante aliado como formador de conceitos no processo ensino-

aprendizagem. O estudante que acessa o ensino público proveniente das camadas 

populares tem no livro didático e paradidático, também, uma rica fonte de 

informação, formação, cultura e lazer, exercendo um importante papel na vida 

desses dois protagonistas do ato de educar e educar-se. Daí decorre que o 

aparecimento dos livros e autores discutindo a África e os africanos, a 

afrodescendência e os afrodescendentes, constituem-se em importantes inovações 

realizadas pelo professor Henrique Cunha e seguidores, colaborando com o 

professorado e o alunado, no ensino superior e de pós-graduação, no sentido da 

utilização e da transformação desse material, de modo que atenda às novas 

demandas educacionais de uma educação das relações étnico-raciais. 

O livro didático e o paradidático constituem-se em instrumentos da 

transposição didática de saberes e podem transformar-se numa ferramenta que 
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possibilite a construção de novos conhecimentos científicos e a necessária mudança 

nos comportamentos, realizando um diálogo entre as “verdades” trazidas pelo livro e 

as dúvidas trazidas pela vida cotidiana onde estamos, nas universidades, de onde 

depõem os mestres aqui entrevistados, ainda por criar pedagogias de formação 

sólida da identidade étnico-racial negra, educando as relações étnico-raciais e 

trazendo resultados positivos para a auto-estima, o autoconceito, para a interação 

grupal dos sujeitos na universidade e na sociedade e com o conseqüente sucesso 

na TD, conforme os níveis propostos por Chevallard (1991, p. 74): “saber científico, 

saber a ser ensinado, saber efetivamente ensinado e saber efetivamente aprendido”, 

na forma do tratamento dado às questões étnico-raciais nos textos do saber (textos 

acadêmicos, propostas pedagógicas, documentos oficiais, leis, livros didáticos e 

produções dos estudantes). 

 

5.2 Mudanças psicogenéticas e sociogenéticas efetivas observadas pelos/as 
entrevistados/as na sociedade brasileira ligadas ao combate ao racismo anti-
negro 
 

Assim confessa Heine: “Minha disposição é mais pacífica. Os meus 
desejos são: uma humilde cabana com um teto de palha, mas boa cama, 
boa comida, o leite e a manteiga mais frescos, flores em minhas janelas, 
algumas belas árvores em frente de minha porta; e se Deus quiser tornar 
por completa a minha felicidade, me concederá a alegria de ver seis ou 
sete de meus inimigos enforcados nessas árvores. Antes da morte deles, 
eu, tocado em meu coração, lhes perdoarei todo mal que em vida me 
fizeram. Deve-se, é verdade, perdoar os inimigos – mas não antes de 
terem sido enforcados” (Gendanken und Einfälle (Seção I). (FREUD, 1997, 
p. 66 apud CESTARI, 2009). 
 
 

A citação em tela se vincula com essa seção de análise das falas dos/as 

entrevistados/as pelo fato de, estudando Cestari (2000, p. 132), termos observado a 

afirmação em sua tese de que “existe tanto em nós como nos outros, uma inclinação 

para a agressão em conseqüência da mútua hostilidade primária dos seres”. Nós, 

entretanto, nos depoimentos transcritos, lidos, interpretados e analisados, não 

observamos depoimentos que demonstrassem agressividade desses mestres, 

mestras, negros e negras no nível de desejar o enforcamento ou castigo de 

nenhuma qualidade para quem quer que seja, a despeito de terem sido, ao longo de 

sua trajetória de vida, vítimas, em sua maioria, da pobreza, do racismo, do 

preconceito e da discriminação. Ao contrário, os/as entrevistados/as vêem com 
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positividade as mudanças ocorridas na sociedade brasileira, embora desejem e 

esperem que mais mudanças ocorram, conforme demonstrado no quadro a seguir: 
 

Quadro 14 - Mudanças que foram percebidas pelos entrevistados/as  

Entrevistadas/os Mudanças Sociogenéticas Mudanças Psicogenéticas 
Ceiça Axé Foi sancionada a Lei 10. 639/03, 

uma luta desde várias décadas, 
uma luta em prol da cultura 
afrodescendente, no currículo 
escolar, só foi sancionada em 
2003, por um presidente que tem 
consciência de sua negritude. 
Mesmo não estando em todo o 
Brasil, como deveria, a sua 
aplicabilidade, mas já é um avanço.
A transformação em crime 
inafiançável a discriminação racial. 

Compreendemos que não somos 
descendentes de escravos e 
escravas e sim, descendentes de 
africanos e africanas, muitos deles 
reis e rainhas no seu país. 

A religião tomando consciência 
dos seus espaços públicos e 
sociais 

Delma A emergência da Lei 10.639/03, 

A emergência de Associação 
Nacional de Pesquisadores Negros 
– ABPN 

A publicização da existência do 
racismo na sociedade brasileira e 
os privilégios que o racismo 
acarreta. 

Aí temos muitos caminhos a 
trilhar: a juventude negra se 
encontra fora da escola e das 
universidades públicas, as 
condições de competitividade são 
desiguais, ainda sofre preconceito 
e discriminação. 

Durval A existência de uma maturidade 
democrática na sociedade 
brasileira. 

A percepção da igualdade humana 
atrelada à diversidade. 

Amadurecimento e crescimento da 
discussão sobre negros no meio 
acadêmico. 

Mudanças nas formas de pensar 
dos educadores, mas ainda está 
muito político e muito acadêmico, 
precisando que a prática e o 
cotidiano das escolas, salas de 
aula e professores revejam 
atitudes racistas. 

Elizama 
Messias 

Diversificação do movimento social 
negro. 

Intelectuais negros pesquisando 
sobre os negros 

Várias correntes de pensamento e 
construção conceituais distintas. 

Reconhecimento da não 
existência de raças. 

Ampliação do conceito de etnia, 
dando forte sentimento de 
pertença. 

Auto-reconhecimento de grupos a 
partir da história de vida e da 
ancestralidade. 
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Flávio Valdez Introdução da temática étnico-
racial nos espaços dos governos 
federal, estadual e municipal, com 
criação de ministérios e 
secretarias. 

Esgotamento do paradigma 
eurocêntrico de análise das 
ciências sociais, fazendo falir as 
estruturas de pesquisa nessas 
bases. 

Existe a formação de uma rede, de 
pesquisadores, encabeçada por 
Henrique Cunha, estudando os 
afrodescendentes e a cosmovisão 
africana. 

Não mudaram muito, mas é 
importante, para essas mudanças, 
a aproximação com o mundo 
religioso dos terreiros e com os 
diversos espaços 
afrodescendentes para entender 
relações sociais construídas sobre 
outras bases, a africana e 
afrodescendente. 

Itacir Luz Mudanças na legislação 
educacional. 

Circulação de novos 
conhecimentos e conceitos de 
caráter afirmativo para a população 
negra. 

Presença dos negros em espaços 
de circulação de poder. 

A população negra brasileira tem 
buscado respeito e visibilidade, 
afirmação da cidadania e da 
identidade. 

Teresa Vital Não respondeu Não respondeu 

Valdenice 
Raimundo 

Tem uma disciplina eletiva no 
departamento que discute Serviço 
Social e questões étnico-raciais. 

 

Nessa reconstrução de auto-
estima sua você vai se sentindo 
feliz porque está se redescobrindo 
e olha pro lado e vê que existe um 
mundo de gente que precisa 
dessa construção. 

Então eu vou assumindo 
compromisso político enquanto 
professora, enquanto gente, 
enquanto vizinha, enquanto irmã, 
na rua e na família. 

 
Como regularidade, os/as entrevistados/as, em sua maioria, demonstram 

perceber mudanças tanto nas estruturas sociais como no comportamento dos 

indivíduos, embora essas precisem ser mais efetivas; como distinção, há um silêncio 

no que diz respeito a essas duas questões. Como compreender esse silêncio, essa 

ausência, esse vazio no quadro? Por que a entrevistada se absteve de responder? 

Por que não disse coisas suaves ou coisas cruéis, agressivas, duras, como faz 

Heine, ao falar das mudanças que deseja para sua vida e futuro? 
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Em nosso trabalho, tanto a fala quanto o silêncio do/a outro/a foram 

respeitados e não os/as instigamos a falar forçosamente, considerando o bem-estar, 

o momento da pessoa, a sua liberdade, sua disposição em participar da pesquisa e 

revelar suas intimidades; optamos, então, pela não imposição do nosso modelo de 

ser e viver, arriscando-me a ter questões não respondidas e, portanto, não lidas, não 

interpretadas, não analisadas. Arrisco-me também a utilizar e a acreditar nessa 

prática de respeito ao silêncio como uma demonstração da maneira de ver o mundo 

herdada da cosmovisão africana, nos moldes teorizados por Oliveira (2006) que 

defende ser a pessoa humana singular, portadora de um destino, está no mundo 

buscando o aumento da sua força vital, deve ser respeitada e tratada pelos outros e 

pelo Estado de modo a adquirir o completo bem-estar. 

De acordo com esse autor, no Séc. X d.C., os povos mandingas e soninkes 

que viviam ao sul do Sudão Ocidental, para fugir do processo de escravização se 

organizaram numa estrutura estatal, o Império do Gana, governado por um rei com o 

título de Ghana – senhor do ouro, com a função de manter as diferenças étnicas, 

administrar os conflitos, garantindo os princípios de justiça, sob pena de regicídio 

que, segundo Oliveira (2006, p. 34), consiste na morte do rei se atuar contra o bem-

estar da população, promovendo mal-estar social, se desviando do que foi 

comunitariamente determinado pela sociedade. 

A localização de Gana é estratégica politicamente, de onde se pode controlar 

rotas comerciais definidoras do comércio entre o norte e o sul da África. Com grande 

desenvolvimento aurífero, Gana concentra renda e domina e controla regiões 

vizinhas com a cobrança de impostos, sem anexar e sem precisar destruir Bangug 

ou Takrur, os povos e regiões de fronteira com Gana. 

Nesse sentido percebe-se uma dinâmica civilizatória africana diferenciada, 

privilegiando a diversidade, a produção (riqueza), a lógica própria de cada lugar e os 

valores culturais de cada clã. Muito diferenciada da dinâmica ocidental que 

privilegiou a guerra, a destruição, a hierarquização e a universalização de seus 

valores e crenças sobre os povos conquistados e ou colonizados. 

No que diz respeito à organização social, a sociedade estruturou-se sob as 

relações de parentesco e consangüinidade e no cenário político a figura do 

Imperador detém o poder centralizado e, embora a periferia seja considerada 

vassala, o povo não passa fome, vive da agricultura e pastoreio e os nobres 

destacam-se da população pelo controle do ouro. 
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O cenário religioso pautou-se pela não coerção, de modo que conviviam no 

interior do império ganense e nos reinos periféricos diversas matrizes religiosas sem 

necessidade de subordinação a uma religião hegemônica, de acordo com Oliveira 

(2006, p. 32). 

No cenário educativo, o rei do Gana adotava os filhos de outros reis para 

prepará-los para o governo, as funções de mando e poder e para serem seus 

conselheiros, o que, de acordo com Oliveira (2006, p. 40), era numa lógica de não 

aniquilação do outro, mas de valorização de suas potencialidades. 

No século XI, no ano de 1042, Ibn Yacine invade Gana, em 1076, Abu Bakr 

invade Gana e o Império de Gana teve fim, segundo Oliveira (2006, p. 35), devido 

aos ataques árabes que, buscando hegemonia política e econômica naquela região, 

investem em conversão religiosa de populações negras ao islamismo e na formação 

de um exército islamizado. 

Compreende-se que as invasões e guerras travadas no Império Ganense e 

em outros como o Império de Mali e o Império do Songai, segundo Oliveira (2006, p. 

37), transformaram as lógicas locais, como exemplo, a visão euroasiática de 

escravidão que passa a ser adotada em Gana: de agregados das famílias, os 

escravos se tornam propriedades do estado (rei). 

Mas, no entanto, percebe-se, ao estudar a história desses reinos, segundo 

Oliveira (2006), a persistência de elementos afirmativos de uma identidade negra 

trans-histórica capazes de permitir a montagem de uma identidade étnica, oriunda 

de uma cosmovisão africana cuja base seria o respeito à diversidade e a não 

imposição de modelos únicos e o exercício de poder tendo como finalidade a 

promoção do bem-estar da comunidade, muito embora os três séculos de 

escravização criminosa tenham causado danos às estruturas sociais, políticas, 

culturais e de desenvolvimento econômico às sociedades africanas. 

Nesse sentido, consideramos que é inegável que Elias desenvolveu uma 

sólida e rica teorização acerca dos processos civilizadores, bem como promoveu a 

circulação de conceitos científicos válidos ao estudo das sociedades, mas limitou 

sua construção ao Ocidente: França, Inglaterra e Alemanha, não sendo capaz de 

identificar e estudar um processo civilizador Africano, não ocidental, denominando as 

práticas culturais e religiosas dos ganenses de primitivismo, falta de civilização. 

Acreditamos que esse pensamento de Elias é fruto de uma valorização 

excessiva a um modelo único de organização social, a estatal, considerada 
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civilizada, avançada e de um desrespeito às outras formas singulares de 

experimentação do real, reconhecendo que cada povo tem um modo próprio de 

organização política, religiosa, econômica, educativa, elaborada no contexto da 

lógica cultural desses mesmos povos. 

Por outro lado, Oliveira (2006, p. 42) afirma: 
...em África, há uma estrutura comum que sedimenta a organização social, 
política e cultural. Esses elementos compõem a cosmovisão africana e, 
apesar das modificações e rupturas, seguem estruturando as concepções 
de vida dos africanos e seus descendentes espalhados pelo mundo depois 
da Diáspora Negra. 
 

Sendo assim, mesmo que tenha havido movimentos civilizatórios 

eurodescendentes que objetivavam destruir as culturas negras no continente 

africano, bem como um longo processo de escravização do povo negro em África e 

na Diáspora, de acordo com Oliveira (2006, p. 59), pode-se afirmar que: “Mesmo 

com fatores adversos, os negros espalhados pelo mundo conseguiram reconstituir e 

reconstruir a identidade negra com matriz africana a partir da tradição iniciada muito 

tempo antes da invasão européia no continente africano”. 

Especificamente no Brasil, essa tradição baseia-se no culto aos ancestrais 

com ramificações na esfera política e da organização da produção e da sociedade. 

Sendo o Candomblé síntese de várias expressões religiosas africanas, de acordo 

com Oliveira (2006, p. 105), “nele reuniu-se várias cosmovisões de etnias 

diferenciadas e acabou por se estruturar uma cosmovisão de matriz africana dos 

principais aspectos civilizatórios que existia na África tradicional”.  

Nesse sentido, para além da cor de pele e para além da esfera religiosa, os 

africanos e os afrodescendentes mesmo em outras terras e sob outras condições de 

vida, foram capazes de, pelo mecanismo da resistência religiosa, política, social e 

cultural, preservar e manter os elementos de sua tradição, afirmando sua identidade, 

bem como realizando ressignificações simbólicas e sínteses criativas, nessas formas 

culturais africanas e em sua dinâmica civilizatória cujos elementos estruturantes, de 

acordo com Oliveira (2006), são: 
 
A Ancestralidade ou culto aos ancestrais, maior e mais importante 
referência das sociedades africanas, fonte máxima de poder, portadora 
privilegiada da força vital, centro da família. 
O Universo, pensado como um todo integrado. 
O Tempo privilegia o tempo passado. 
A Pessoa é vista de modo singular, cada qual possuindo seu destino e 
procurando aumentar a força vital. 
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A Força vital, é a energia mais importante dentre esses povos, insufla 
vitalidade ao universo africano. 
A Palavra, atributo do preexistente, promovedora de realizações e 
transformações no mundo, vínculo primordial do conhecimento. 
A Morte, não significa o fim da vida, mas parte do processo cíclico da 
existência que tem como referência maior os ancestrais. 
A Família é a base da organização social. 
A Socialização forja coletivamente o indivíduo, fundamentando o objetivo a 
ser atingido socialmente: o bem-estar da comunidade. 
O Poder, é vivido coletivamente, tem o objetivo de promover a comunidade 
e garantir a ética africana de promoção da justiça e da solidariedade. 
 
 

A leitura do livro de Oliveira, nesse sentido, dicotomiza com as afirmações do 

Norbert Elias acerca da não civilização ganense e da África e podemos perceber que 

a cosmovisão africana, como modelada por esse autor, e a metodologia 

afrodescendente de pesquisa, como modelada por Henrique Cunha, podem 

constituir-se em chaves para o entendimento de como os afrodescendentes têm 

vivenciado o racismo em sociedades, resistido a ele e ainda conseguido construir 

saberes anti-racistas, apreendendo os processos de interiorização do mundo social 

em situação de violência, constituindo formas não-violentas de luta por sua 

emancipação e ascensão ao poder, permitindo um novo ajuste em nossa figura: 
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Figura 5. Representativa dos indivíduos e das instituições envolvidos/as com a sociogênese do 

conceito de etnia negra na educação brasileira perceptíveis na pesquisa e não perceptíveis. 

 
Cosmovisão Africana 

e Metodologia 
Afrodescendente de 

Pesquisa 

 
Pedagogia 
Interétnica / 

Salvador 
1975 

 
Legislação 

Educacional de 
Aracaju/Sergipe -

1994 

 
 

Universidades, 
CAPES 

1991 - 2009 

Henrique 
Antunes 

Cunha Júnior 
1988-2010 e 

continuadores/as 

Movimento Social 
Negro 

Africanos/as 
escravizados /as e  
Afrodescendentes 

 
Movimento

Negro Unificado 
MNU 

 
Sociogênese do 

conceito de ETNIA 
NEGRA na 
Educação 
Brasileira 



 220

As setas, na figura, que se projetam para a frente, para trás, para os lados, 

para cima e para baixo, são representativas da sociogênese do conceito de etnia 

negra na educação brasileira como uma mudança – fruto das disposições e 

inclinações básicas de pessoas individuais e grupos, que se uniram uns aos outros 

das mais diversas formas, constituindo teias de interdependência de muitos tipos, no 

sentido de obter um maior equilíbrio de poder na construção do saber em 

universidades, constituindo uma rede de indivíduos afrodescendentes, pensando de 

um modo científico outros modelos de discursos e de conhecimento para com a 

ajuda desses conhecimentos produzidos, colaborar na tarefa de emancipação e de 

libertação dos processos de dominação, como o racismo institucional em voga na 

sociedade e nas universidades. 

 

5.3 Processos civilizadores, Autobiografias e etnias: Pontos de intersecção 
 

O livro Os Alemães constitui-se numa quinta pesquisa qualitativa do Norbert 

Elias, cujo modelo metodológico utilizado é o das escritas de si. Nesse caso, o autor 

biografa um povo, o povo alemão do qual faz parte e não se furta a afirmar e 

reafirmar seu pertencimento étnico: judeu, alemão. 

Essa é mais uma obra em que a formação do Estado é discutida enquanto um 

processo de desenvolvimento, um processo civilizador. Mais uma vez a sedução do 

Elias pelo modelo das autobiografias e biografias se faz presente, de modo a 

proceder à seguinte afirmação: “uma bela tarefa escrever a ‘biografia’ de uma 

sociedade-Estado, por exemplo, a Alemanha” (1997, p. 165).  

Sendo assim, o autor passa, com seu livro Os Alemães, a realizar 

entrecruzamentos de conceitos e da teorização dos processos civilizadores com as 

evidências empíricas encontradas, escrevendo uma história da Alemanha, 

demonstrando conforme afirma que “assim como no desenvolvimento de uma 

pessoa individual, as experiências de períodos anteriores de sua vida continuam 

tendo efeito no presente, também as experiências passadas influem no 

desenvolvimento de uma nação” (ibid). 

A compreensão da sociedade Alemã e dos seus indivíduos por Elias é feita 

com muita propriedade, bem como a comparação que faz da sociedade Alemã com 

a sociedade inglesa e francesa, países onde viveu, podendo incorporar a língua e a 

cultura destes, o que facilitou, para o autor, a compreensão desses mundos 
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sentidos, vividos e compreendidos como civilizados, mas passíveis de surtos de 

descivilização. 

Por descivilização, compreende-se o recurso à violência e à produção de 

guerras e genocídio em países e povos que se apresentavam pacificados, tinham a 

respeito de si mesmos uma idéia de serem civilizados, portanto superiores às 

sociedades e aos indivíduos que apresentavam costumes diferentes dos seus e, por 

isso, denominados de incivilizados e inferiores. Essa possibilidade de surtos de 

descivilização constituir-se-ia numa ameaça permanente dentro do mesmo país e 

entre os diferentes países do mundo. 

Diante do exposto podemos afirmar que a biografia do povo alemão se 

apresenta para nós como um exemplo de como os processos civilizadores e 

descivilizadores ocorrem de forma não linear, não se constituindo necessariamente 

em progresso para a história das sociedades e dos homens e mulheres que delas 

fazem parte. 

Nesse livro são elencadas as mudanças nos códigos de comportamento das 

pessoas, as quais Elias defende e demonstra serem inseparáveis das mudanças 

estruturais na sociedade estudada, a saber: os movimentos de emancipação do 

século XX, decréscimo no gradiente de poder entre homens e mulheres, pais e 

filhos, governantes e governados, entre as sociedades européias e suas antigas 

colônias. 

Elias demonstra, nesse livro, dar uma ênfase grande ao papel das 

universidades considerando que o desenvolvimento das universidades depende do 

desenvolvimento global da República Federal. Se as tendências autoritárias desta 

última forem fortalecidas, elas também serão mais fortes na universidade. Nesse 

sentido, ao estudar associações estudantis alemães, percebe diferenças no 

deslocamento de poder na direção do jovem devido a diversos fatores, entre eles, a 

criação e a distribuição de bolsas de estudo. 

Essa situação, segundo Elias, denota que houve uma mudança radical no 

código que regula a vida social, transferindo coações e regulações dos pais e 

familiares para os próprios jovens. Essa seria, então, uma mudança profunda, 

ocorrida num tempo de cem anos, demonstrativa das características do habitus do 

povo alemão, entre outros. 

Assim como os pais e a família perderam poder regulador sobre os jovens, os 

velhos quadros dirigentes alemães, representantes da nobreza, com a 
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industrialização crescente, encontravam-se em perigo de perda de poder. Nesse 

sentido, ameaçados enquanto nação com boa posição na escala hierárquica das 

nações, para salvar a glória alemã, de acordo com Elias (1997, p. 334), “os nazistas 

reviveram entre os alemães a crença de que ainda eram uma potência de primeira 

categoria e dispunham dos recursos necessários, de que, como imperadores 

medievais, os senhores da Alemanha dominariam vastas regiões da Europa”. 

Acreditando ser assim, Hitler, com o símbolo da suástica, segundo Elias 

(1997, p. 355), permitiu que “amplos segmentos da população alemã se 

envolvessem num casulo de fantasias coletivas que os teria protegido do ‘choque da 

descoberta’”. Choque esse que, para Elias, significa um reconhecimento pela nação 

poderosa, através de seus membros, de que seu antigo poder e superioridade estão 

perdidos de forma irremediável. 

Nosso estudo, tendo Elias e os processos civilizadores como orientação, 

demonstrou que no Brasil, nosso principal casulo de fantasias coletivas foi nos 

envolvermos com a boa recepção e divulgação para dentro e para fora do país com 

o mito da democracia racial, hoje questionado, enfrentado e refutado em função da 

inserção de indivíduos oriundos do movimento social negro e movimento negro 

unificado nos cursos de graduação e pós-graduação, causando uma onda forte de 

novas ideias, teorias e conceitos ligados às africanidades e às afrodescendências 

como vimos no quarto capítulo. 

De acordo com Elias, a mancha que a Alemanha e os alemães carregam, 

mesmo os mais novos ou recém nascidos, deve-se ao envolvimento e à derrota em 

duas grandes guerras, bem como às atrocidades cometidas por Hitler, constituindo-

se num problema presente, uma vez que esse passado coletivo da nação, muito 

atroz, não foi afastado da memória dos homens e das mulheres, perdurando como 

uma maldição e se inscrevendo na identidade nacional alemã, mesmo que, de 

acordo com Elias, a nação esteja em franca prosperidade econômica, figurando 

como aliada de vários países, prestando parcerias aos países subdesenvolvidos na 

África e em todo o mundo. 

O envolvimento da Alemanha em duas guerras que fracassaram, o uso da 

violência extrema, opressão, barbárie e genocídio em campo de concentração, 

legaram ao povo alemão um sentimento de desonra, na análise do Elias, sentimento 

esse que persiste até os nossos dias. 
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O estudo que realizamos, escutando e transcrevendo o que foi escutado, 

lendo, interpretando e analisando as falas proferidas pelas pessoas participantes da 

pesquisa e pelos documentos, permite-nos afirmar que os afrodescendentes, mesmo 

tendo sido e ainda sendo vítimas do racismo estrutural, institucional da sociedade 

brasileira, não demonstraram carregar sentimentos de ódio, vingança ou 

ressentimento, como os desenvolvidos por Heine, ou de desonra como os 

desenvolvidos pelos alemães, em situação de sofrimento. O que conseguimos 

observar foi, portanto, baseada na análise dos dados oriundos dos documentos e 

falas proferidas, uma Sociogênese do Conceito de Etnia Negra na Educação 

Brasileira, desenvolvendo-se num processo perceptível através de diferentes fases: 

 

1. Tomada de consciência do ser negro/a. Pode ocorrer na infância, na 

adolescência, na juventude ou na condição de adulto, decorrente das 

interações com outros/as sujeitos/as, através de um reconhecimento ou de 

um estranhamento ao identificar diferenças ou semelhanças de traços 

fenótipos como a cor da pele, tipo de cabelo e nariz ou pelo fato de ter sofrido 

alguma discriminação ligada ao fenótipo negro/a. 

 
2. Busca de uma instrumentalização ou fortalecimento para lidar com o seu 

pertencimento étnico numa sociedade hierarquizada e discriminatória que 

coloca o ser negro/a como inferior ao ser branco/a, investimentos em cursos 

de graduação e pós-graduação, de modo a adquirir conhecimentos teóricos e 

práticos que colaborem na elucidação/resolução dos problemas enfrentados 

na realidade social. 

  
3. Desenvolvimento de práticas sociais ligadas à emancipação dos grupos 

historicamente discriminados como os/as negros/as, as mulheres, os pobres, 

adesão às religiões de matriz africana, investimentos na profissionalização e 

devolução às comunidades de pertencimentos dos saberes científicos 

construídos. 

 
4. Percepção das mudanças históricas, ao longo da vida em sociedade, muito 

embora as mudanças ainda não tenham ocorrido como esperado ou em sua 

totalidade, havendo percepção da necessidade da continuidade da luta 
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incessante para que essas mudanças ocorram no campo da igualdade e da 

garantia dos direitos humanos de todos/as cidadãos/ãs brasileiros/as. 

 

Parece-nos, portanto, que Norbert Elias, ao realizar escritas de si nos seus 

textos científicos, escritas sobre seu grupo sócio-cultural, pretende dar-se a 

conhecer aos seus leitores e mostra-nos também uma produção científica marcada 

pelos condicionantes sociais, políticos, econômicos e culturais pelos quais sua vida e 

sua condição humana, bem como a dos alemães, foi perpassada. Nesse sentido, 

nos adverte para a importância das escolas e das universidades discutir com 

franqueza o trauma e o terror nazista e suas conexões, o que diminuiria o medo e a 

ameaça de um novo surto descivilizador. 

Na análise do Elias, fica claro que o arrefecimento do ímpeto de estabelecer 

uma hegemonia econômico-militar duradoura sobre toda a humanidade deve-se ao 

fato do grande significado das diversidades nacionais para o sentimento de 

identidade. Dessa forma, o mundo estaria vivendo uma situação singular, a da 

impossibilidade da humanidade suportar a dominação autocrática de um único 

Estado e de uma única cultura sem que surjam movimentos de resistência. 

Nesse sentido, as práticas de luta pela hegemonia no globo passam a valer-

se de meios mais pacíficos e ligados à defesa dos direitos humanos no mundo 

inteiro. Elias admoesta, portanto, seus leitores a pensar e praticar uma tolerância 

recíproca entre os povos, não permitindo que crenças políticas como as defendidas 

pelo comunismo e pelo capitalismo os levem a destruírem-se entre si, com uso de 

armas altamente letais. 

Na finalização do livro, Os Alemães, Norbert Elias lembra aos alemães e à 

República Alemã a necessidade de superar o passado como herdeiros de uma 

grandeza desaparecida e do sentimento de opressão como nação que desceu na 

consideração do mundo para assumir-se como um Estado alemão com tradição de 

humanismo, cultura, criatividade própria, tolerância com os povos dentro e fora do 

país, demonstrando uma mudança civilizacional de suas atitudes, podendo, em sua 

história, reconhecer a existência e as práticas desumanas de Adolf Hitler, mas, tendo 

consciência de que, hoje, os alemães são e pensam de forma diferente. 

Nossa pesquisa nos permite, então, afirmar que, em nosso país, a 

universidade brasileira( as três estudadas), tem se comportado como inimiga do 

Estado Brasileiro, porque não tem cumprido as leis, portarias, normas, estatutos que 
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desse estado emanam como vimos no terceiro capítulo do nosso estudo, dando 

conta da obrigatoriedade da educação das relações étnico-raciais em todos os 

níveis, bem como tem se comportado como inimiga da maioria da população 

brasileira (pretos e pardos) que, ao ingressar nessa instituição, não recebe 

educação, orientadores/as, materiais didáticos e tratamento igualitário, que lhes 

possibilite tratar suas temáticas, com tranqüilidade, conforme depoimentos. 

A universidade brasileira, em sua maioria, continua não colaborando para que 

haja um deslocamento importante da estrutura de poder no Estado. Os/as 

estudantes que obtiveram sucesso, nesse sentido, tiveram que afastar-se 

daqueles/as educadores/as que praticam uma educação bancária, eurocêntrica e ir 

à busca daqueles/as que integram outros/as saberes e práticas formativas 

problematizadoras ao seu fazer pedagógico. Ação que foi possível porque os 

depoentes demonstraram, em suas autobiografias, terem suas vidas e processo 

formativo fundado numa família estruturada, numa educação esmerada, 

acompanhada de perto pelos pais, mães, e na participação em movimentos sociais 

de muitos tipos: negros, religiosos, de gênero, de bairro, etc, o que os/as levou a 

aceitar seus pertencimentos e a lutar por não aceitar o ser menos imposto, 

construindo o seu SER MAIS e o ser mais de todos/as.  

Consideramos, nesse sentido, que a autobiografia, diferentemente do que 

pensa Cestari (2009), não vai tão cedo passar por um período de obsolescência 

porque os seres humanos não vão perder a capacidade de falar de si, falar do outro 

e, fazendo assim, produzir conhecimentos diversos sobre pessoas e fenômenos 

diversos como a sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira, 

mudança que para além da manipulação de um conceito, revelou-se uma mudança 

nas mentes, nos comportamentos e nas estruturas sociais. 

 
 

5.4 Etnia – um conceito com poder em equilíbrio 
 

Tivemos, nesse estudo, oportunidade de analisar como um indivíduo e um 

grupo adquirem o saber/poder, no caso, o poder de fazer uso de símbolos 

lingüísticos, não reduzindo esses símbolos a meios de comunicação apenas, mas 

como um meio de orientação na sua trajetória de vida, e de produção do saber 



 226

científico numa sociedade e numa universidade hostil94. Essa sociedade e essa 

universidade hoje dispõem de símbolos conceituais específicos para trabalhar com 

os problemas específicos como o racismo anti-negro e as desigualdades étnico-

raciais existentes no Estado Brasileiro. 

Nesse sentido, contribuíram entre outros para uma reflexão sistemática sobre 

os problemas com que o grupo negro da população brasileira se confrontou no 

passado, e ainda se confronta no presente, o professor Henrique Cunha e seus 

seguidores, ao fazerem nascer e se desenvolver, no campo da educação, o conceito 

de etnia negra, possibilitando um equilíbrio de poder, assim entendido por Elias:  

 
O equilíbrio de poder não se expressa unicamente na distribuição de possibilidades 
econômicas, mas também na distribuição de possibilidades que os membros de 
grupos têm de controlar, de comandar e de despedir outros no decurso do seu 
trabalho (1984, p.156). 
 
 

Assim sendo, os Encontros Formadores que se deram entre o educador 

Henrique Cunha e os educandos/as pesquisados, no Momento Charneira95 em que 

se encontravam, tendo que optar entre desistir das suas temáticas de pesquisa, 

rendendo-se ao ser menos imposto pelas condições educativas adversas ou lutando 

pelo Ser Mais, resistindo, colocando essas formas científicas institucionalizadas de 

poder sob suspeição e indo em busca de novos modos de pensar, falar, olhar e 

escrever acerca dos fenômenos sociais e educacionais. 

Dessa forma, puderam demonstrar como afirma Elias que “O equilíbrio de 

poder, tal como de modo geral as relações humanas é bipolar e, usualmente, 

multipolar” (1984, p. 80). Ajudados/as por relações humanas de confiança, de 

solidariedade e de partilha na construção do conhecimento, pesquisados e 

pesquisadas puderam, nas universidades em que cursavam sua pós-graduação, 

trazer à tona saberes científicos ligados às africanidades e às afrodescendências, 

campo novo e ainda não preponderante, mas em franca expansão, uma vez que 

                                                 
94 A química Denise Alves Fungaro, do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (Ipen), em São 

Paulo, tem dados com base num levantamento que fez para uma reunião da Sociedade Brasileira 
para o Progresso da Ciência (SBPC), onde ela diz que, dos 6 mil doutores titulados a cada ano no 
Brasil, somente 1% é negro e menos de 1% das pesquisas focalizam assuntos de interesse dessa 
população: “Estudos sobre inserção desse grupo no ensino público superior brasileiro constataram 
que 0,4% dos docentes em universidades públicas são pretos e pardos. Se nada for feito, a projeção 
para os próximos 170 anos é que esse percentual atinja, no máximo, 1%”, adverte. Cida de Oliveira 
(A cor do Brasil. Revista do Brasil – Raça. Edição 53. Ano: 2010). 

95 Fazendo cursos de pós-graduação em que seus temas eram questionados, os/as orientadores/as 
disponibilizados não tinham acúmulo teórico nas temáticas, as bibliotecas dos centros de estudos 
não possuíam os títulos necessários para suas pesquisas. 
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foram legitimados por uma banca examinadora de teses e dissertações e aprovados 

sem ressalvas. Neste sentido, faz-se necessário compreender a concepção do 

conceito de etnia negra para os/as entrevistados/as, o que se pode observar no 

quadro abaixo: 

Quadro 15 - Demonstrativo da concepção dos entrevistados/as acerca do conceito 
de etnia negra 

 
Entrevistados/as Concepção acerca do conceito de etnia negra 
Ceiça Axé Não é a quantidade de melanina que tu carregas que vai dizer 

se tu és negra ou não, você pode ter a tez clara e ter os traços 
negróides, pode ter a pele escura e não ter traços negróides, 
mas acredito e isso é uma questão muito minha que é uma 
discussão na qual devemos dar um passo à frente porque se 
África é o berço da humanidade, logo, todo ser humano é 
descendente de África. Acredito que vamos avançar muito 
quando esquecermos as terminologias criadas para brigarmos 
entre nós mesmos, entender que existe uma única raça humana, 
descendente de África, aí nós vamos avançar e esquecer as 
trezentas nomenclaturas que os pesquisadores nos trazem de 
negro, moreno, jambo. Somos todos descendentes de Africanos 
e Africanas. 

Delma Josefa Eu não concebo etnia e raça como sinônimas, a raça 
originalmente vem da transposição dos estudos biológicos de 
Darwin para o estudo social, tem muito do fenótipo, genótipo 
dessas coisas todinhas das plantas, animais. No conceito de 
raça não está posta originalmente a dimensão da cultura e da 
ressignificacão, a etnia é um conceito que vem a partir de olhar 
os grupos humanos nas suas diferenças, é justamente o 
encontro das culturas, a troca, a aprendizagem minha com o 
outro diferente de mim, mas não desigual, a diferença ela não 
pode ser concebida como sinônimo de desigualdade ou 
inferioridade, diferente é diferente, porque tem outros 
referenciais, mas isso não implica que elas não possam 
dialogar. 

Durval Paulo96 Quando eu penso na questão da etnia negra eu penso em algo 
que é maior, algo que vai ultrapassar a questão da Biologia e se 
amarrar com outras coisas. É um grupo que está unido em 
coisas que vão além do biológico, enquanto o conceito de raça 
é indissociável de perceber um melhor e outro pior, parece que 
a gente tá falando de bicho, o teu é pior e o meu é melhor. O 
meu é vira-lata como os cachorros. Quando eu penso essa 
questão de raça e quando ela é aplicada ao ser humano, pode 
causar um problema como causou. 

Elizama Messias Passa pelo reconhecimento da não existência de raça no 
sentido biológico do termo e pela ampliação do conceito de 

                                                 
96 No dia 19/11/2010, recebi por email a boa notícia que Durval Paulo passou na seleção do 

Doutorado em Educação da UFPE – Universidade Federal de Pernambuco e a má notícia que 
Delma Silva foi reprovada na mesma seleção. 
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etnia, que atualmente não é algo demarcado rigidamente a 
partir de características como pureza, isolamento, forte 
sentimento de pertença e localização geográfica. Etnia hoje tem 
muito mais a ver com um auto-reconhecimento de determinado 
grupo a partir da sua história de vida, a partir da sua 
ancestralidade, sem fronteiras rigidamente demarcadas por 
outrem. 

Flávio Valdez Pra mim é algo que vem através da Diáspora, transcende as 
questões materiais porque os africanos têm saberes e 
conhecimentos muito grandes que só eles sabem, mas que 
outras pessoas podem aprender também, o que quer dizer que 
o Brasil é um celeiro de aprendizado de conhecimento 
afrodescendente, ou seja, derivação do conhecimento de outros 
que originaram, passa pela musicalidade, origem, originalidade, 
cosmovisão, é muito mais rico, muito mais amplo e vem, 
inclusive, derrubar o conceito de raça e se precisa discutir e eu 
vejo que muitos grupos acadêmicos estão se negando a 
discutir. 
Etnia negra pra mim é algo que está acima das questões 
visuais, das questões de cor, das questões de região onde 
nasceu, mas é algo que está na base das questões 
cosmogônicas, está na revelação cotidiana do jeito de ser 
dessas pessoas, no sentimento, na forma de pensar, na forma 
de agir, de brincar, de dançar, está vinculado a algo que está 
materialmente e misticamente estabelecido. 

Itacir Luz Falar de etnia negra seria uma outra forma de entender esse 
pertencimento para o grupo social definido como população 
negra. Assim como entender quais os tipos de contribuições nos 
diversos níveis ou diversas dimensões, a população negra deu 
e vem dando. Etnia negra seria um jeito de ser e de fazer que 
não pode ser simplesmente associado à dimensão biológica do 
ser negro, mas à capacidade da população negra de, ao longo 
da história, produzir, construir e reconstruir diversas coisas na 
realidade em que ela está inserida. 

Tereza Vital Não respondeu. 
Valdenice 
Raimundo 

Eu acho que a questão de etnia, ela vai ser buscada por conta 
de que ela dá uma amplitude, ela é mais ampla para entender a 
questão da cultura, desses movimentos porque eu acho que 
educação e cultura têm uma relação muito estreita, talvez etnia 
dê mais essa possibilidade de uma reflexão crítica da realidade 
da população negra sem perder de vista esse foco com a 
cultura que, na realidade, é um dos elementos para 
compreensão da realidade social. 
Então, para compreender a realidade do educando, não posso 
deixar de fora, a questão cultural e se eu não posso perder de 
vista a questão cultural, não posso deixar de lado a questão 
étnica.  

 
A análise do quadro acima, por nós produzido para compreender a concepção 

dos/as autobiografado/as acerca do conceito de etnia, nos possibilitou extrair as 
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seguintes temáticas geradoras das suas falas: Etnia não é sinônimo de raça, é muito 

mais amplo, não é a cor da pele o principal definidor do conceito de etnia negra, as 

questões biológicas como genótipo e fenótipo não são importantes, o conceito 

contempla a África como berço da humanidade, contempla todos os seres humanos 

como descendentes da África, a ênfase principal é na questão cultural, contempla o 

respeito às diferenças, reconhecendo a possibilidade de diálogo entre os diversos 

grupos humanos, é uma forma de ser, viver, construir, em contato com a 

ancestralidade e a realidade, é uma forma de entender seus pertencimentos e uma 

forma de auto - reconhecimento, derruba o conceito de raça e precisa ser discutido 

pela academia, que hoje se nega a discuti-lo. 

Essas temáticas geradoras construídas por nossos/as autobiografados/as, 

todos/as profissionais ligados ao campo da educação, com inúmeras possibilidades 

de contato com crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos e de, nesses 

contatos, disseminar essa “onda forte de novas idéias” que mudam o status do negro 

africano e seus descendentes na Diáspora, colaboram numa formação, ao longo da 

vida, de si mesmo/a e do outro/a para uma desaprendizagem das teorias racialistas 

seculares que preconizavam a inferioridade do negro, dificultando a construção 

pelos afrodescendentes de uma autoestima positiva, uma vez que a História do 

Brasil que lhes foi ensinada pelo sistema público omitia o protagonismo da 

população negra, gerando racismo institucional e desigualdade educacional, uma 

vez que fazia uma vasta abordagem da civilização européia e apresentava o negro 

como incivilizado. 

A introdução, destarte, do conceito de etnia negra e, de forma mais ampla, a 

construção de uma abordagem metodológica de pesquisa afrodescendente, bem 

como o surgimento do campo teórico das africanidades e das afrodescendências 

impactam a sociedade e a educação brasileira, ampliando as possibilidades de uma 

participação menos desigual no universo acadêmico, uma vez que modificam o 

currículo educativo, fazendo com que as práticas pedagógicas de produção e 

transposição do saber científico também mudem. 

Nesse sentido, concordamos com Tomaz Tadeu da Silva, quando define 

currículo como “o conjunto de todas as experiências de conhecimento 

proporcionadas aos/as estudantes” (SILVA, 1995, p. 184). Se nessa definição fala-

se em estudantes, entendemos, portanto, que o currículo estaria ligado 
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especificamente ao território da escola, em qualquer um dos seus níveis e suas 

modalidades de ensino. 

Dessa forma, o autor coloca o currículo como sendo “o centro da atividade 

educacional” e constitui, segundo o autor, “o núcleo do processo institucionalizado 

de educação” (ibidem). De acordo com Silva (ibidem), “o nexo íntimo e estreito entre 

educação e identidade social, entre escolarização e subjetividade, é assegurado 

precisamente pelas experiências cognitivas e afetivas corporificadas no currículo”. 

Considerando o que temos estudado, percebemos que o surgimento dos 

movimentos sociais negros, denunciando o racismo, cobrando a implementação de 

políticas públicas racialmente equitativas, ressignificando conceitos secularmente 

produzidos para promover a subjugação dos povos não-brancos, bem como os 

processos de resistência pós-coloniais de afirmação de identidades, tem forçado 

mudanças no tecido social e educacional, mudanças percebidas nas formas de 

legislar, no aparecimento de novos conceitos em sociedade e na emergência de um 

novo campo de conhecimento e numa nova comunidade científica. 

Nesse sentido, observamos uma tendência na reestruturação da escola, da 

universidade e do currículo na linha da introdução dos saberes africanos e 

afrodescendentes que busca recuperar valores, conteúdos e formas de produção e 

reprodução de identidades sociais baseadas na cosmovisão africana. Esse 

movimento constitui-se como uma importante conquista das lutas travadas pelos 

movimentos sociais negros, aliados à insurreição de outros grupos subjugados como 

as mulheres, os índios, os homossexuais, os grupos culturais negros, os terreiros de 

religiões de matriz africana, entre outros. 

A legislação favorável às medidas afirmativas e redefinidoras do papel dos/as 

negros/as na sociedade brasileira, apontadas no terceiro capítulo de nossa 

pesquisa, necessita, nesse sentido, de controle social e regulação, considerando 

que, de acordo com Silva (1995, p. 185), a “nova direita”, uma aliança entre 

neoliberalismo (econômico) com neoconservadorismo (moral), teria como “política 

social e educacional, uma espécie de reação às conquistas e aos direitos obtidos 

pelo movimento social e pelos grupos subjugados”. 

Nessas lutas hegemônicas, atravessadas por relações humanas e sociais de 

poder e de domínio, faz-se necessário, portanto, a incorporação ao currículo das 

escolas e das universidades brasileiras das contribuições dos movimentos negros, 

dos seus militantes e dos novos pesquisadores negros/as para a teoria social e 
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educacional, uma vez que o pensamento social e educacional brasileiro tem uma 

tradição machista, eurocentrista, brancocentrista e ocidentalista, dando oportunidade 

para que se coloque no centro do mapa educativo e curricular uma política de 

identidade. 

Para Silva (1995, p. 186), uma política de identidade “centra-se em questões 

que tentam descrever e analisar os nexos entre saber e poder através dos discursos 

e narrativas pelos quais eles são articulados”. Uma política de identidade, dessa 

forma, experienciada, oportuniza a construção de uma educação, uma escola, uma 

universidade e um currículo não racista, não sexista, não homofóbico, porque 

envolveria tanto o educador/a quanto o/a estudante, num processo coletivo e ativo 

de organizar o currículo e o conhecimento de modo a subverter a lógica eurocêntrica 

que em sua sede e fome de poder atribuiu a característica de universal à sua forma 

de pensar o mundo e à civilidade, e o/a negro/a como um ser inferiorizado, 

deficitário, incapaz de construções no campo científico, desconsiderando a 

cosmovisão africana e tantas outras formas de produzir culturas e conhecimentos. 

Diante do estudo realizado podemos afirmar que a introdução do conceito de 

etnia negra na educação brasileira constituí-se numa luta pelo poder para o grupo 

negro dessa população, uma luta que vem se desenvolvendo a longo prazo, e que 

tem sido vitoriosa, conforme Elias, “Uma solução mais adequada para os problemas 

de poder seria o considerarmos este, de um modo inequívoco, como sendo uma 

característica estrutural de uma relação, que a penetra totalmente” (2001, p. 101). 

Assim sendo, o uso da abordagem autobiográfica de pesquisa foi 

preponderante para percebermos as características estruturais das relações 

coletivas e individuais que foram engendradas no sentido dessa luta e dos ganhos 

significativos como, por exemplo, a introdução por força das leis, dos saberes 

africanos e afrodescendentes no currículo das escolas públicas e particulares de 

todos os níveis e modalidades de ensino, bem como as relações humanas travadas 

entre Henrique Cunha e orientandos/as que lhes possibilitou, no dizer de Elias, “A 

administração dos medos humanos é uma das mais importantes fontes de poder das 

pessoas sobre as outras” (2001, p. 44). Essa administração dos medos humanos 

possibilitou aos mestres/as pernambucanos enfrentar os limites impostos pelas suas 

universidades no desenvolvimento de suas temáticas de estudo, constituindo uma 

pedagogia da desaprendizagem das ideias velhas e inferiorizantes do/a outro/a ser 

humano. 
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Considerações finais 
 

Nessa pesquisa, buscamos compreender a sociogênese do conceito de etnia 

negra na educação brasileira, percorrendo uma trajetória de leitura, interpretação e 

análise de documentos e de autobiografias, numa perspectiva de longo prazo, onde 

pudemos perceber que o nascimento e o desenvolvimento, no campo da educação, 

do conceito de etnia negra, deve-se ao envelhecimento e a morte do conceito de 

raça, criado no campo dos saberes científicos eurocêntricos para justificar a 

hierarquização e a subalternização dos povos africanos e afrodescendentes na 

Diáspora. 

Ao fazermos uma síntese das temáticas tratadas nos cinco capítulos do nosso 

trabalho, bem como das leituras, interpretações e análises efetuadas sobre os vários 

aspectos existentes entre o acesso ao poder e a educação dos afrodescendentes 

em relação com as duas categorias basilares da teoria dos processos de civilização: 

sociogênese e psicogênese observamos que muito embora o envelhecimento e a 

morte do conceito de raça tenham ocorrido no campo do saber científico, no 

momento em que afirma não existirem raças entre os humanos, mas uma única 

espécie, conclui-se, no entanto, que o racismo continua operante no mundo e na 

sociedade brasileira, em particular, dificultando um convívio harmônico das 

diferenças étnico-raciais no seio do nosso Estado - nação. 

Desse modo, em nosso estudo, identificamos uma vasta construção teórica 

acerca do conceito de raça em que se envolveram renomados cientistas, 

apregoando uma inferioridade inata das pessoas pertencentes ao grupo negro e 

uma superioridade inata das pessoas pertencentes ao grupo branco da população, o 

que justificou a dominação, desses primeiros povos, pelos segundos e esperava-se 

dos negros, a aceitação dócil desse regime de escravização e de opressão.  

Nesse sentido, a pesquisa que realizamos tinha como hipótese que o 

nascimento e o desenvolvimento do conceito de etnia negra na educação brasileira 

se constituía numa estratégia não violenta de luta pelo poder para os povos 

afrodescendentes da população brasileira, bem como, pela promoção da igualdade 

étnico-racial no setorial educação e em todos os campos da vida humana, sejam 

estes, o social, político, econômico e cultural.  

A análise dos documentos realizada, bem como, a utilização da ferramenta 

teórico - metodológica da autobiografia nos autoriza a afirmar que a hipótese foi 
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comprovada, revelando como importantes protagonistas dessa luta pelo poder para 

os afrodescendentes, o Movimento Social Negro e o professor Henrique Antunes 

Cunha Júnior, entre outros/as atores/as sociais, o que nos autoriza a pensar que a 

história dos homens e das mulheres vai se esboçando a partir de inúmeras ações de 

indivíduos e grupos mesmo que os resultados alcançados não sejam exatamente 

aqueles intencionados nem planejados de forma deliberada. 

Assim sendo, observamos que o Movimento Social Negro tem demandado 

para a educação brasileira, a implementação de uma educação anti-racista e capaz 

de introduzir em seus currículos e práticas, os saberes africanos e 

afrodescendentes, numa perspectiva de superação das desigualdades étnico-raciais 

e o professor Henrique Antunes Cunha Júnior revelou-se, em nossos estudos, como 

um educador, no Ensino Superior, que tem realizado inúmeras iniciativas no sentido 

da incorporação efetiva de uma educação das relações étnico-raciais na educação 

brasileira, sendo a introdução do conceito de etnia negra na educação brasileira, 

uma estratégia de luta germinal da constituição de um campo específico da 

produção de saberes denominado Metodologia Afrodescendente de Pesquisa, 

integrante da teoria das Africanidades e das Afrodescendências. 

Desse modo, percebemos que na teoria dos processos civilizadores de 

Norbert Elias, defende-se que numa perspectiva de longa duração, a análise 

histórica das sociedades humanas pode ser realizada a partir do conceito de 

figuração nas suas incontáveis relações de interdependência, ou seja, de poder e de 

controle, o que buscamos fazer junto ao professor Henrique Antunes Cunha Júnior e 

os/as mestres/as pernambucanos/as, com a coleta das suas autobiografias, tendo 

observado que essa figuração termina por demonstrar uma direção específica em 

suas ações que pode ser perceptível através da observação dos dados empíricos, 

baseados em fatos demonstráveis, extraídos dessa figuração social que tende a 

mostrar uma estável correspondência entre as alterações sofridas pela estrutura 

psicológica individual - a descoberta, a aceitação do seu e a valorização do seu 

pertencimento étnico, com a conseqüente desaprendizagem da inferioridade 

ensinada na sociedade e nos processos educativos escolares e a luta por mudanças 

efetivas nessas estruturas sociais, via escrita de teses e dissertações que 

denunciam o racismo e colaboram para desequilibrar a produção dos saberes 

científicos pelas elites brancas.  
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Assim sendo, nosso estudo demonstrou a ocorrência de alterações nas 

relações sociais desenvolvidas no ensino superior de pós-graduação, num período 

de longo prazo, sendo estas: a introdução do conceito de etnia negra na educação 

e, para além da introdução e disseminação desse conceito, a construção da 

metodologia afrodescendente de pesquisa, a promoção de seminários onde essas 

novas idéias são difundidas e expandidas e a sistemática orientação e participação 

em bancas examinadoras de teses e dissertações em que a questão do/a negro/a é 

discutida, fortalecendo estudantes negros/as numa discussão que enfrenta forte 

resistência nas academias brasileiras, conforme depoimentos dos/as 

entrevistados/as que estiveram em relações de interdependência com o professor 

Henrique Antunes Cunha Júnior, militante negro desde a infância, devido aos 

encontros formadores familiares. 

Baseando-nos nos dados colhidos e apresentados, podemos afirmar que o 

comprovado histórico de exclusões, discriminações, preconceitos e racismos do qual 

a população negra brasileira é vítima, encontra-se num processo de mudança 

sociogenética e psicogenética. É importante destacar que para Elias sociogênese e 

psicogênese são movimentos conjuntos, ou seja, a psicogênese denota as 

mudanças ocorridas na estrutura psicológica e a sociogênese denota as mudanças 

ocorridas nas estruturas sociais e quando um indivíduo incorpora novas 

peculiaridades na sua estrutura psicológica, passa a agir de outro modo na 

sociedade mudando as relações sociais nela desenvolvidas.  

Nesse sentido, observamos que o processo civilizador brasileiro possui 

importantes características, o racismo anti-negro e a discriminação étnico-racial 

tendo passado de uma sociedade escravista, onde seres humanos eram vendidos 

como mercadoria de baixo preço, conforme jornal local: “Vende-se uma preta por 

muito baixo preço, por estar doente.” (Diário de Pernambuco, 15/08/1844), para uma 

sociedade que impulsionada por atores coletivos como o movimento social negro e 

indivíduos como o professor Henrique Antunes Cunha Júnior e seus/as 

continuadores/as entre outros/as, que demonstram resistência diante da dominação 

e das desigualdades étnico-raciais, ao mesmo tempo em que exercitam práticas e 

projetos de lutas pela emancipação social, política, econômica, cultural e 

educacional de todos/as brasileiros/as. 

A pesquisa nos possibilitou, portanto, identificar, sistematizar e divulgar o 

pensamento negro desenvolvido nos meios acadêmicos, especialmente em 
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Pernambuco, onde as falas oriundas das autobiografias desses pensadores/as são 

reveladoras de que os estudos realizados por esses mestres/as discípulos/as do 

professor Henrique Antunes Cunha Júnior, foram produzidos num ambiente de forte 

tensão para trazer à tona, a temática étnico-racial, a discussão das religiões de 

matriz africana, a denúncia do racismo institucional, bem como, propostas para a 

necessária superação das desigualdades étnico-raciais operantes na sociedade, o 

que consideramos uma alteração de caráter social e educacional importante, uma 

vez que, de maneira gradual, desequilibra a hegemonia do pensamento eurocêntrico 

nos meios acadêmicos, enquanto o único a informar as políticas públicas a serem 

implementadas pelo Estado Brasileiro.  

Esse pensamento negro, produzido num ambiente de forte conflito, demonstra 

que apesar da existência de um grande aparato jurídico-legal na sociedade 

brasileira, as universidades e seu ensino superior e de pós-graduação, enfrentam 

dificuldades na implementação de uma educação anti-racista e em sua capacidade 

de formulação de uma política educacional e de práticas educativas eficientes no 

sentido de combater o racismo e superar as desigualdades étnico-raciais, uma vez 

que a fala dos/as entrevistados/as revela: falta de acúmulo dos/as educadores/as 

universitários/as no trato da temática étnico-racial e tentativas de desestimular os/as 

entrevistados/as de dar prosseguimento às suas temáticas, levando-os a viverem 

momentos-charneira e a realizarem encontros formativos com o professor Henrique 

Antunes Cunha Júnior, de modo a conseguir questionar a centralidade do 

branco/europeu na constituição da sociedade brasileira e da identidade nacional, 

numa atuação que é individual e, ao mesmo tempo coletiva, num movimento duplo, 

pois problematiza as relações étnico-raciais não apenas de forma subjetiva ou ligada 

às identidades mas, com dados concretos, objetivos e científicos.  

Nesse sentido, ao fazermos a opção teórica pelo estudo dos processos 

civilizadores tendo Norbert Elias como principal referência, foi por compreendermos 

que o que moveu Elias, com esses escritos, foi um dos aspectos da teorização do 

próprio processo civilizador que criou e defende, a percepção da possibilidade dos 

indivíduos em sociedade, empreenderem lutas em prol do equilíbrio de poder entre 

os diversos grupos participantes de uma figuração social, uma vez que os indivíduos 

que compõem essas figurações sociais participam de inúmeros contextos sócio-

políticos, econômicos, educacionais e culturais, bem como de incontáveis relações 
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de interdependência que culminam com alterações nas estruturas sociais e nas 

estruturas comportamentais.  

Ao lermos e interpretarmos as autobiografias dos/as entrevistados/as, 

identificamos uma postura que demonstra uma mudança civilizacional nas atitudes 

desses atores sociais que, ao produzir seus pensamentos acerca da educação, bem 

como, acerca dos povos afrodescendentes, não o fazem hierarquizando a si 

mesmos/as, em função da subordinação d/a outro/a, mas se afirmando como 

diferente, não como superior, reconhecendo a existência do racismo e das 

desigualdades étnico-raciais, mas apontando possibilidades de se fazer diferente, de 

se superar esse quadro de iniqüidades para os/as gestores/as das políticas públicas 

para a educação e para todos os outros importantes setores da vida nacional.  

Dessa forma, entendemos que o conceito de etnia negra, ao ser introduzido 

na educação brasileira, no ensino superior e na pós-graduação, vem se tornando 

mais importante, adequado e útil às discussões acadêmicas ligadas à questão do/a 

negro/a, num momento em que o conceito de raça encontra-se em crise enquanto 

uma idéia científica que tem sido questionada em sua verdade e sua validade no 

campo em que foi criado e pelos próprios biologistas e geneticistas do campo da 

medicina hereditária que hoje questionam sua aceitação e legitimações anteriores. 

Nesse trabalho, pesquisando o portal da CAPES, pudemos perceber a partir 

do ano de 1991, um aumento das publicações ligadas ao campo da educação, 

utilizando o conceito de etnia negra, bem como, atores sociais pernambucanos/as 

legitimadores/as dos estudos ligados às Africanidades e Afrodescendências e 

também, as instituições das quais fazem parte realizando estudos nessa 

perspectiva, inaugurando novas inter-relações entre a academia, o movimento social 

negro e os poderes públicos a medida que, com suas autobiografias e práticas, 

reconstroem os fatos históricos e colaboram para a percepção e compreensão de 

como vem se dando, no ensino superior de pós-graduação, a formação dos 

docentes e dos pesquisadores e das necessidades de mudanças no contexto 

educacional brasileiro, no sentido de um maior controle interno e externo, visando ao 

cumprimento dos novos dispositivos legais, garantindo o direito dos/as negros/as a 

terem acesso a aprendizagem da história e da cultura afro-brasileira e africana sem 

serem molestados/as ou desestimulados/as por seus/as orientadores/as.  

Dessa forma, não podemos negar que a teorização acerca dos processos 

civilizadores do Elias possui uma gama de conceitos importantes e aplicáveis para o 
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estudo das sociedades em interdependência com os estudos acerca dos indivíduos 

que a compõem e vice-versa, contudo, faz-se necessário preencher as lacunas 

provocadas pelo pensamento único que desenvolve, uma vez que estuda as 

sociedades ocidentais demonstrando grande compreensão da sociedade Alemã e 

dos seus indivíduos numa análise feita com muita propriedade, bem como, a 

comparação que faz da sociedade Alemã com a sociedade inglesa e francesa, 

países onde viveu, podendo incorporar a língua e a cultura destes, o que facilitou 

para o autor, a compreensão desses mundos sentidos, vividos e compreendidos 

como civilizados, mas passíveis de surtos de descivilização, não tendo sido capaz 

de realizar um estudo sobre o processo civilizador africano e afrodescendente, 

mesmo tendo morado e lecionado em Gana.  

Nesse sentido, preenchemos o vazio provocado pela teorização do Elias, 

recorrendo à abordagem metodológica das autobiografias, colocando os indivíduos 

afrodescendentes, suas vidas, seus processos formativos e suas falas no centro da 

história da sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira. Com 

essa escolha teórico-metodológica, pudemos observar e afirmar que a sociedade 

brasileira tem buscado, no seu processo civilizador, de forma gradual, elevar o nível 

de controle das emoções ligadas às práticas de racismo tanto na esfera psicológica 

individual quanto no âmbito social, o que se constitui numa mudança importante 

provocada pelo advento de formas coercitivas externas e internas ligadas aos novos 

ordenamentos jurídicos internacionais e nacionais, levando a dois diferentes 

desempenhos. O primeiro demonstra ao indivíduo o modelo de comportamento mais 

apropriado para a vida do homem e da mulher em sociedade. O segundo demonstra 

à sociedade que os indivíduos a ela pertencentes são capazes de manter relações 

humanas fazendo uso dos princípios e dentro das regras e códigos de conduta 

constituídos socialmente. 

Nesse sentido, observa-se que o controle individual e o controle social das 

práticas racistas podem ser construídos, aprendidos, elevando o grau de “civilidade” 

da sociedade brasileira e das suas práticas educativas, uma vez que a educação 

constitui-se num artefato integrante da estrutura psicológica do indivíduo, bem como, 

das relações travadas pelos seres humanos em sociedade podendo colaborar para 

que o processo civilizador brasileiro seja influenciado pela propagação e circulação 

de modelos culturais alicerçados não na violência consubstanciada nas práticas de 

racismo institucional, mas na cientifização das idéias e dos argumentos que possam 
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vir a proporcionar mudanças nas condições de vida e de educação, alterações nas 

regras de competitividade, disseminação de novos valores, costumes e saberes 

capazes de produzir pacificação e poder social para os povos afrodescendentes. 

Dessa forma, mesmo integrando uma sociedade racista, um ensino superior 

também racista e repressor das idéias dos/as entrevistados/as no momento em que 

as apresentaram aos/as orientadores/as, esses/as indivíduos afrodescendentes 

entrevistados exercitaram sua liberdade preenchendo o vazio provocado pela 

educação bancária, com os conteúdos das africanidades e das afrodescendências, 

conteúdos esses da sua responsabilidade, indo além de uma educação 

problematizadora para a constituição de uma educação desaprendizadora dos 

conteúdos eurocêntricos que visavam inferiorizar, subalternizar e dominar, negros e 

negras, trazendo à tona, novas teorias, metodologias, autores/as, livros, teses, 

dissertações, costumes e práticas de produção do saber científico, numa nova 

perspectiva de luta pela emancipação para todos/as independente da sua cor de 

pele, classe social, gênero, geração, etc. 

Esperamos ter conseguido com nosso trabalho para compreender a 

sociogênese do conceito de etnia negra na educação brasileira ter realizado a não 

separação entre experiências individuais e sociais, à medida que buscamos refletir 

sobre a autobiografia dos indivíduos em sua luta para obtenção de poder na 

produção e difusão dos saberes científicos afrodescendentes, onde observamos os 

vínculos entre as trajetórias de vida pessoal dos indivíduos em interdependência 

com tudo aquilo que foi mobilizador e estruturante na sua formação inicial e 

continuada para que esses indivíduos pudessem se tornar o que são hoje: 

mestres/as e doutores/as com inserção e reconhecimento no meio acadêmico por 

colaborarem para operar mudanças nas estruturas sociogenéticas e psicogenéticas 

do Estado - nação brasileiro, bem como, no seu Ensino Superior e nas suas práticas 

de produção e transposição didática do saber científico.  

Entendemos, portanto que, a universidade e seu ensino superior de pós-

graduação fazem parte da dinâmica civilizatória do nosso Estado-nação e, desse 

modo, todos aqueles e aquelas que a freqüentam tem acesso ao poder de saber. As 

falas dos/as entrevistados/as demonstrou uma predominância de um autoritarismo, 

de um elitismo, de um centralismo do saber eurocêntrico e brancocêntrico, na 

dinâmica civilizatória universitária, constituindo-se numa coerção interna local que foi 

enfrentada e fragilizada por indivíduos afrodescendentes, em interdependência e 
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que se constituíram numa figuração capaz de legitimar saberes úteis e necessários à 

Educação das Relações Étnico-raciais instituindo mudanças nos códigos de 

comportamento dos indivíduos envolvidos nesses processos formativos, e essas 

mudanças individuais são inseparáveis das mudanças estruturais na sociedade 

estudada. 

Nesse sentido, as autobiografias lidas, interpretadas e analisadas trazem à 

tona, um perfil da universidade onde ocorre o monopólio do poder de saber de uma 

elite sobre a comunidade local e ausência de uma política de implementação dos 

ordenamentos jurídicos e de efetiva prática da educação das relações étnico-raciais 

no seu ensino superior e de pós-graduação e problemas graves de formação de 

professores/as para dar conta das novas demandas educativas ligadas ao ensino da 

história e da cultura afro-brasileira e africana, trazendo à tona a necessidade do 

desenvolvimento de patamares civilizatórios de vergonha e de embaraço para com 

essas práticas universitárias de segregação e de exclusão. 

Assim sendo, a figuração entrevistada torna-se importante a medida que 

cumpre vários papéis: O da denúncia do despreparo dos/as educadores/as frente às 

novas demandas da formação dos/as estudantes e de si mesmos/as de modo a 

contemplar uma educação que considere a diversidade humana, não permitindo que 

a promoção da igualdade étnico-racial na educação em Pernambuco seja relegada 

ao lugar do improviso, da falta de financiamento adequado e da falta de respeito a 

um movimento cultural e histórico de resgate da identidade afro-recifense e afro-

pernambucana, com desdobramentos frente às novas demandas de uma formação 

humana anti-racista, anti-sexista, anti-homofóbica. 

O do anúncio de que é possível para além de uma prática educativa bancária 

onde os saberes ocidentais, eurocêntricos e brancocêntricos impossibilitavam a 

introdução da diversidade e dos saberes afrodescendentes no currículo da educação 

brasileira, silenciando-o e invisibilizando-o em função do depósito da histórica única 

em nossas consciências, vir a discutir o caráter multicultural e pluriétnico da 

formação social brasileira, incorporando os novos aportes biográficos e teóricos 

onde os/as negros/as são seus próprios porta-vozes, confirmando as ciências 

biológicas/hereditárias atuais que desenvolveram o consenso de que raça não existe 

e todos nós descendemos de uma única espécie, a espécie humana o que torna 

inaceitável qualquer desigualdade e exclusão, por diferenças genotípicas ou 

fenotípicas. 
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O da pesquisa - formação, uma vez que o tempo de pesquisas científicas 

produzidas pelos/as entrevistados/as(2000-2009), somam muitos dias dedicados às 

análises das escolas, professores/as, estudantes, terreiros de religiões de matriz 

africana, babalorixás, yalorixás, povos-de-santo, grupos sociais, originando 

questionamentos e apresentando subsídios ligados a uma educação das relações 

étnico-raciais e à promoção da igualdade étnico-racial, ao poder público, à 

universidade e aos seus/as professores/as e aos próprios/as pesquisadores/as 

trazendo novo fôlego ao espaço educativo e à sociedade como um todo, que passa 

a se rever e a se repensar em suas experiências formativas cotidianas, junto 

àqueles/as que pesquisam se formando e formam os/as outros/as pesquisando e 

assim puderam produzir mudanças comportamentais e sociais na defesa da 

identidade e da cultura negra afrodescendente, no espaço universitário e sócio-

cultural brasileiro desequilibrando o monopólio do poder de saber das elites brancas 

em suas experiências relacionais, culturais, políticas e educativas cotidianas.  
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ANEXO 1 - Ficha de Identificação do/a Entrevistado/a (A Figuração Pernambucana) 
 
Código da Entrevista: ------------------------------------ Data:----------------------------------- 
Local:-------------------------- Hora:------------------------ Duração:-------------------------- 
Entrevistado/a:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Idade: -------------------Cor:----------------------Estado Civil:------------------------------------ 
Profissão:------------------------Instituição onde trabalha:---------------------------------------
Tempo:-----------------------------Cargo exercido:----------------------------------------------- 
Pós-graduação:-----------------------------------------Instituição:------------------------------- 
Dissertação: ------------------------------------------------------------------Ano:------------------ 
 
Entrevista biográfica 
 
Parte I 
 
Conte sua história de vida, revelando aspectos da sua formação que o/a 
levaram a fazer escolhas acadêmicas na linha das Africanidades e da 
Afrodescendência. 
 
Parte II 
 
Qual a sua relação com Henrique Cunha Júnior? 
 
Por que ele foi convidado para sua banca examinadora de dissertações? 
 
Que contribuições efetivas foram dadas por ele, no sentido da sua aprovação? 
 
Por que, em sua opinião, o conceito de etnia negra tem sido usado no campo da 
educação? 
 
Que mudanças ocorreram nas estruturas sociais que levaram ao uso do conceito? 
 
Que mudanças ocorreram nas estruturas mentais? 
 
Qual o seu entendimento acerca do conceito de etnia negra? E o conceito de raça? 
 
Você considera que são sinônimos ou existem diferenças significativas entre um e 
outro? Quais? 
 
O uso do conceito de etnia negra na educação colabora na mudança da balança de 
poder em favor da população afrodescendente brasileira? Como? 
 
Qual o seu entendimento acerca do conceito de poder? 
 
Possuir o título de Mestre produziu que mudanças em sua vida? 
 
 



 251

 
ANEXO 2 - Ficha de Identificação do Entrevistado (Henrique Antunes Cunha Júnior) 
 
Código da Entrevista: ------------------------------------ Data:----------------------------------- 
Local:-------------------------- Hora:------------------------ Duração:-------------------------- 
Entrevistado:---------------------------------------------------------------------------------------- 
Idade: -------------------Cor:----------------------Estado Civil:------------------------------------ 
Profissão:------------------------Instituição onde trabalha:---------------------------------------
Tempo:-----------------------------Cargo exercido:----------------------------------------------- 
Pós-graduação:-----------------------------------------Instituição:------------------------------- 
Dissertação: ------------------------------------------------------------------Ano:------------------ 
Tese: ------------------------------------------------------------------Ano:-------------------------- 
 
Entrevista Biográfica  
 

Questão: Conte sua história de vida, revelando aspectos da sua formação 

que o levaram a fazer escolhas acadêmicas na linha da introdução do conceito de 

etnia negra no campo da educação. 
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ANEXO 3 – Exemplo das autorizações: 
1. On Dom 6/06/10 10:44 , Auxiliadora Maria Martins auxiliadora.martins@ig.com.br 
sent: 
Bom-dia, cara colaboradora de pesquisa, Delma.  
já perguntei na entrevista mas gostaria de confirmar, se você permite ser identificada na nossa 
pesquisa, encaminhe seu 
nome completo. 
Muito grata. 
Atenciosamente, 

 
cclf0008@terra.com.br 
 para mim mostrar detalhes 06/06/10 

Olá Dôra boa noite!!! 

Confirmo que está autorizada a identificar as reflexões e afirmações que 

compartilhei contigo. 

Nome completo: Delma Josefa da Silva 

bjs 

Delma 

 

2. 

Auxiliadora Maria Martins 
 para Durval mostrar detalhes 28/09/10 
Oi, Durval, bom-dia! 
Você pode encaminhar uma foto sua para eu colocar na minha tese? 
Beijos! 
 
Durval Gomes 
para mim mostrar detalhes 23/10/10 
Oi, Companheira! 
  
Demorei tanto pra mandar minha foto que nem sei se ainda serve! 
Mas caso sirva, lá vai ela em anexo! 
  
Um abraço pra tu! 
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ANEXO 4 - BANNERS 
Mestra Delma Josefa 

 

A conquista dessa titulação foi uma realização, trouxe 

a admiração das pessoas, me fez sentir capaz de 

produzir uma pesquisa com todo rigor metodológico 

exigido. Hoje eu tenho mais poder de decidir o que 

quero, o que faço e falo, com mais segurança, sem 

me sentir intimidada por certos autoritarismos e 

posturas tirânicas. Então eu penso muito menos nos 

prejuízos que isso vai me gerar, mas eu prefiro ficar 

bem comigo mesma, e dizer o que eu penso, o que 

eu acho, o que eu sinto de forma respeitosa, de forma 

clara, de forma dialogada. No entanto, a relação de poder não é algo que se captura 

e que está cristalizada, o poder é algo que é um tabuleiro e o tempo todo ele muda 

de lugar. 

Olinda / PE – 02/03/2010 

Dissertação: AFRODESCENDÊNCIA E EDUCAÇÃO: a concepção identitária do 
alunado. 01/05/2000. 
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Mestre Durval Paulo 
 

Hoje eu produzo em minha sala de aula 

debates que são importantes, que eu acho 

que são válidos para o crescimento da pessoa 

enquanto gente. 

Eu digo coisas aos alunos para causar 

impacto porque a turma precisa pensar, refletir 

e se achar bonito também. 

Se achar bonito com o que tem. 

Eu tenho isso aqui e tenho que valorizar. 

Por que não outro padrão? 

Por que não o meu padrão estético prevalecer, 

eu não tenho que me adequar ao outro. 

Por que não refletir e ter clareza do que se está fazendo? 

Não apenas repetir e ser guiado. 

Quando eu reflito, o universo muda. 

Se as palavras mudam, a sociedade está mudando, se os conceitos estão mudando, 

as pessoas estão mudando. 

Na relação de poder eu assimilei um discurso e cheguei na universidade e tenho 

reproduzido, como professor, então, em minhas salas de aula, pelo viés da 

educação. 

Recife / PE - 06/03/2010 

Dissertação: PESQUISA SOBRE O NEGRO E A EDUCAÇÃO NO PROGRAMA 
DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO DA UFPE. 01/05/2008. 
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Mestra Ceiça Axé 
 

Compreendo que eu não estou 

estudando para ser negra, eu sou negra 

e tenho compromisso com a minha 

ancestralidade, compromisso com os 

vindouros, então, vale a pena estudar e 

se empoderar, nesse sentido. Acredito 

que vamos avançar muito quando 

esquecermos as terminologias criadas 

para brigarmos entre nós mesmos, o 

racismo assim como a fome, eles 

matam sem sangrar, só quem sabe o 

que é fome é quem já passou fome, só 

quem sabe o que é uma discriminação 

racial é quem sofreu. Entendendo isso, aí nós vamos avançar e reconhecer: Somos 

todos descendentes de Africanos e Africanas. 

Olinda / PE -30 /03/2010. 

Dissertação: CONHECIMENTO CIENTÍFICO E O SABER POPULAR SOBRE OS 
MOLUSCOS NOS TERREIROS DE CANDOMBLÉ DE RECIFE E OLINDA, 
ESTADO DE PERNAMBUCO. 01/04/2006. 
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Mestra Valdenice Raimundo 
 

O poder, de certa forma está em, 

quando se trata do Serviço Social e 

questão do negro, eu estar me 

tornando uma referência. É muita 

responsabilidade, mas quando se trata 

dessa temática, as pessoas me 

indicam, me procuram, quando se 

precisa de bibliografia, quando precisa 

que se fale em determinado encontro, 

no DA, no departamento, para orientar 

monografias dizem: procurem 

Valdenice e chega o pessoal tudo aí, 

nesse departamento de Serviço Social 

da Federal, não fora daqui, ainda. Tudo que é de negro mandam pra mim, quando 

se abrem editais, eles mandam para o nosso grupo, quando vai discutir a questão 

dos quilombolas, tem uma disciplina que foi proposta por mim, tem projeto de 

extensão com quilombolas, que nunca houve, nos encontros do departamento, a 

gente tem se tornado uma referência. 

Recife / PE – 25 / 03 / 2010. 

Dissertação: É PRECISO TER RAÇA: as formas de organizações informais no 
cotidiano das mulheres negras da favela bola de ouro. 01/08/2003. 
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Mestra Teresa Vital 
 

Cada ano da minha formação foi um 

degrau subido, uma etapa vencida na 

busca de conquistas e realizações. Cada 

uma de acordo com o que o 

conhecimento permitia. Então, não andei 

para lugar nenhum, nem conquistei nada 

na minha vida que não tenha sido através 

dos meus estudos. Estes sempre 

realizados com muito afinco e 

determinação. 

Hoje estou numa instituição pública 

federal, na qual entrei através do 

segundo concurso público, onde só tinha uma vaga para a cidade que escolhi, 

sendo que não estudei diretamente para o concurso, mas estudei em função do 

doutorado, ou seja, o conhecimento, a informação, estes sim têm provocado 

mudanças profundas na minha vida. 

Recife / PE - 18 / 05 / 2010. 

Dissertação: COM A PALAVRA, O MOVIMENTO NEGRO: contestando o 
racismo e desmistificando a democracia racial. 01/09/1997. 
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Mestra Elizama Messias 

 
A temática das relações étnico-raciais 

passou a ser mais significativa pra mim 

na universidade, com essa trajetória de 

professora, de estar trabalhando com a 

temática como pesquisadora, de ser 

estudante na pós-graduação, foi o que 

me ajudou a fortalecer e a qualificar e a 

construir essa identidade de mulher, 

negra, mãe, professora, que são coisas 

estruturantes da minha prática, do meu 

ser e do meu estar no mundo, o que quer 

que eu faça hoje, seja na rede municipal, 

no ensino superior ou privado, nos lugares em que dou aula, hoje é estruturado a 

partir dessa minha identidade, então eu posso estar lecionando qualquer disciplina, 

sempre introduzo a temática e percebo, hoje, como passei por transformações tão 

profundas, estéticas, quanto a ídolos e intelectuais. 

Recife / PE – 01 / 03 / 2010. 

Dissertação: POLÍTICAS DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE RACIAL NO ÂMBITO 
EDUCACIONAL NA CIDADE DO RECIFE: Trajetórias e contradições na luta por 
reconhecimento da população negra. 01/07/2009. 
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Mestre Itacir Luz 
 

Eu posso ter poder e, consciente de que 

eu posso ter algum tipo de poder é que eu 

tento me avaliar permanentemente para 

que isso não seja revertido de modo 

negativo tanto quanto ao meu grupo negro 

do qual faço parte, quanto à minha classe 

social porque aí seria um desserviço a tudo 

aquilo que os negros e negras vêm 

fazendo ao longo da história para que a 

gente não só mude essa realidade como a 

gente reconquiste o nosso lugar de direito 

no nosso planeta. Eu sempre digo que nós fomos os primeiros a pisar nesse mundo 

e seremos ainda os últimos a sair, então, eu tô lutando pra que a nossa história e o 

nosso legado fique para aqueles últimos de nós que continuarem nesse planeta, 

então, é nesse sentido que eu faço valer o poder que alguns dizem que eu tenho. 

Dissertação: COMPASSOS LETRADOS: profissionais negros entre instrução e 
ofício no Recife (1840-1860). 01/05/2008. 
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Mestre Flávio Valdez 
 

Possuir o título de mestre produziu uma 

mudança de caráter convencional que foi 

ter acesso às salas de aulas de 

faculdades, a sentar em mesas de 

seminários, a participar de grupos de 

estudos, nesse sentido, o reconhecimento 

formal da sociedade, a sociedade 

científica mais diretamente. No trabalho foi 

importante, a gente dá entrada com o 

currículo no departamento pessoal, todos 

esses trâmites burocráticos, recebemos 

para coordenar um projeto que atende 

setenta mil microempresários em 

Pernambuco, mas isso não é bom apenas pra mim pessoalmente, perceber que eu 

posso, que eu sou capaz de fazer algo que estava fora dos meus acessos, estava 

fora do grupo do qual eu fui originado, estava fora dos acessos dos grupos que eu 

fazia parte como pessoa de Casa Amarela e de família pobre, de origem humilde e 

hoje, minha família, filhos e amigos, sabem que têm direito de participar de um 

universo restrito. 

Dissertação: EXTENSÃO RURAL, DESENVOLVIMENTO LOCAL E ECONOMIA 
POPULAR E SOLIDÁRIA: Uma Perspectiva das Comunidades de Religiões de 
Matriz Africana. 01/08/2009. 



 261

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEXTOS COMPLEMENTARES 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 262

1. Eu também faço parte da figuração dos mestres/as pernambucanos/as, 
discípulos/as do professor - doutor Henrique Antunes Cunha Júnior 

 

Diálogo em família: 

Meus primos e primas: 

-Picolé de onça... Picolé de onça... Picolé de onça... Uh...uh, uh, uh, uh.... 

Eu aos seis anos: 

-Amarelos... 

Primo mais velho, bem agressivo: 

-Amarelo é ouro. Negro é besouro. Você é negra. Eu sou branco, veja meu 

registro!  

Corro chorando para o colo do meu avô materno que me acolhe, me consola e me 

conta histórias de um passado de escravidão e fugas para a liberdade 

empreendidas pelo seu avô rumo à libertação. 

 

Quando minha mãe, Adélia Luiza da Silva completou seis meses da minha 

gravidez viu meu pai, José Ferreira da Silva, sair de manhã para trabalhar nas docas 

do município de Recife e não mais voltar. Por muitos meses ela caminhou pela 

cidade do Recife, percorrendo o Hospital da Restauração, o Hospital Psiquiátrico no 

bairro da Tamarineira e o IML - Instituto de Medicina Legal, buscando reencontrar 

meu pai, homem a quem amou, por toda vida, acreditando que só um acidente, 

doença ou morte, motivariam aquele sumiço, contudo, suas buscas não lograram 

êxito. 

Com nove meses de gravidez, o corpo bastante pesado, as pernas inchadas 

e com semblante muito entristecido, recebeu, com reservas, no portão da casa onde 

morava com meus avós maternos, o carteiro do bairro pedindo que ela parasse de 

sofrer, de chorar e de procurar meu pai, uma vez que ele havia embarcado 

clandestinamente, num navio para o Rio de Janeiro e mandava, mensalmente, 

cartas para minha avó paterna, cujo endereço do remetente ele havia copiado e 

entregue à minha mãe. 

Ao dar à luz, ela escreveu para meu pai dando a notícia de que sua filha 

havia nascido, ele não deu resposta e mudou de endereço para não mais ser 

procurado pela minha mãe. Ela então, finalmente, compreendeu que meu pai estava 

vivo, com saúde, mas não a queria nem aos filhos, Fátimo José da Silva e 

Auxiliadora Maria da Silva. 
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Minha mãe foi, então, trabalhar como auxiliar de serviços gerais da Escola 

Estadual João Barbalho, mas também lavava e passava roupas para a dentista e 

algumas professoras da escola, uma vez que seus três irmãos alcoólicos, 

desempregados, com suas mulheres e filhos pequenos, estavam todos juntos, 

morando na casa de meus avôs maternos porque não tinham como prover o 

sustento de suas famílias. 

Aos nove anos de idade, meu pai voltou e eu, relutante e trêmula o vi, pela 

primeira vez. Choro, insegurança, sentimentos e ressentimentos tomaram conta do 

meu pequeno ser aliados a um grande alívio, quando após muita conversa e 

tentativas de sedução, o vi ser rejeitado pela minha mãe e voltar para o Rio de 

Janeiro. 

Nesse mesmo ano morreu meu querido avô materno, Luiz Antônio de 

Santana que escolheu meu nome e me colocava para dormir embalando-me na 

cadeira de balanço. Dor, ardor, solidão no peito, por essa perda. Na seqüência, 

morreu minha avó, ano após ano foram morrendo meus tios, depois minha querida 

mãe, deixando atrás de si, uma casa sombria, vazia, onde se fez à noite inúmeros 

velórios, onde eu rezava para o dia amanhecer e levar embora aquelas horríveis e 

ameaçadoras da nossa existência, urnas funerárias e os cheiros de flores e velas 

que pairavam em nossa casa.  

No João Barbalho, escola modelo nas décadas de 60, 70, estudavam filhos e 

filhas de médicos, advogados, políticos, etc. Eu tive o direito de lá estudar por ser 

filha da zeladora, condição social que fazia as professoras, bem como as crianças 

olhar para mim com pena, ou indiferença, ou preconceito, ao ponto das professoras 

estranharem as notas altas que tirava nas provas. Estranhamento ligado ao fato de 

ser pobre e ser negra “bem sucedida nos estudos”. Nunca fui escolhida para rainha 

ou princesa do milho, embora todos/as me achassem belíssima, diferente, educada. 

Na dança das fitas fui escolhida, “por ser a mais alta”, para segurar o pau, de onde 

as fitas coloridas caíam seguradas pelas meninas brancas, loiras, de olhos claros e 

bem vestidas que faziam a dança e as “missancenes” exigidas. Fiz o ginasial e o 

Magistério, sem registros graves de discriminação pelo meu fenótipo negro. 

Fiz Pedagogia na UNICAP - Universidade Católica de Pernambuco, uma 

colega copiou meu trabalho, tive que fazer outro para provar que o anterior era meu. 

Nesse período, 1979, meu irmão Fátimo José da Silva, levou-me para freqüentar as 

reuniões do Movimento Negro Unificado do Recife e passei a compreender os 
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motivos dos comportamentos das crianças, adolescentes, jovens e das professoras 

em relação a não compreensão de ver uma negra tirando notas boas e se 

comportando educadamente - o racismo, a difusão da ideia de que pessoas negras 

são inferiores às pessoas brancas. 

O diálogo que abre esse texto mostra que o racismo é algo tão grave e 

prejudicial à constituição de uma autoestima, autoimagem e a uma identificação 

positiva porque expõe que, na minha própria família de pretos e pardos, onde 

apenas minha avó materna era branca, meus primos e primas consideravam-se 

brancos, me apelidavam, me faziam sofrer e chorar, não se identificando comigo e 

me fazendo duvidar do meu pertencimento àquele grupo familiar. 

Fui trabalhar na PCR - Prefeitura do Recife e tive inúmeros embates com as 

diretoras e professoras das escolas da rede municipal por conta dos tratamentos 

diferenciados reservados aos estudantes negros/as, o que acontece ainda hoje. 

Minha primeira atuação como professora-pesquisadora aconteceu em 1988, 

quando o assessor da área de Estudos Sociais da Prefeitura da Cidade do Recife - 

PCR, Flávio Albert Brayner, solicitou que eu escrevesse um pequeno texto 

sistematizando colocações feitas, por mim, em processo de formação continuada 

para coordenadoras pedagógicas do Ciclo de Alfabetização em andamento como 

nova forma organizativa do ensino-aprendizagem do setorial educação da PCR. 

O texto aludido, bem como uma entrevista concedida à Maria Eliana Matos de 

Figueiredo Lima, diretora de ensino da PCR no mesmo período, foram publicados 

numa coletânea de textos comemorativa do Centenário da Abolição e intitulada de: 

Cadernos de Educação Municipal, volume 1 – O negro 100 anos depois. Aí estão 

também contribuições de outros educadores da Rede Municipal de Ensino do Recife, 

integrantes do Movimento Negro Unificado de Recife – MNU que discutem a história, 

a cultura e a resistência negra, bem como reflexões sobre a primeira caminhada da 

Escola Pública Descobrindo-se Negra, da qual fui uma das idealizadoras. 

Numa segunda atuação como professora-pesquisadora, escrevi monografia 

de conclusão de curso de pós-graduação em 1996, na Universidade Federal de 

Pernambuco - UFPE intitulada: A representação do Negro e da Negra nos livros 

didáticos de Língua Portuguesa tendo como orientador o professor doutor Antônio 

Torres Montenegro. 

Nesse curso de pós-graduação, aconteceu algo inusitado: Uma professora 

branca, loira, de olhos azuis, muito magra e de sobrenome estrangeiro, nos moldes 
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que agrada a Rede Globo, ao entegrar os trabalhos de conclusão da sua disciplina 

que foram corrigidos, entregou o meu, escrito em vermelho: ZERO OU DEZ? Ao 

perguntar-lhe o que aquilo significava e porque somente eu estava com aquela 

questão como nota, ela respondeu-me que o trabalho estava muito bom, valia dez, 

mas como ela achava que fosse cópia, valia zero. 

Mostrei à turma o que a professora havia feito e dito, a turma entrou em 

polvorosa, fez abaixo-assinado contra a professora, entregou na reitoria, minha 

prova continuou desqualificada, tive que fazer outra prova, com a cadeira colada no 

bureau da professora para não filar, como ela pensava que eu havia feito, terminada 

a prova, fez-se a correção e eu tirei dez. Nada aconteceu com a professora, ela 

circula pelos corredores da pós-graduação como grande dama da educação, grande 

professora, respeitada e referenciada depois de provar, com a atitude que teve para 

comigo, que é uma racista convicta. 

Desde 2003, integro o PCRI – Programa de Combate ao Racismo 

Institucional da PCR. No PCRI, fizemos formação para gestores e educadores na 

implementação da Lei Federal 10. 639/03. Idealizamos e constituímos, junto às 

outras pessoas, o GTERÊ – Grupo de Trabalho em Educação das Relações Étnico-

Raciais e, por eleição, fui sua primeira coordenadora executiva. 

Em dezembro de 2005, terminei o Mestrado e defendi dissertação intitulada: 
Etnia Negra nos livros didáticos do ensino fundamental: transposição didática e suas 

implicações para o ensino das Ciências (SILVA, 2005), na Universidade Federal 

Rural de Pernambuco – UFRPE, tendo como orientadora a professora doutora Maria 

Marly de Oliveira e como co-orientador o professor-doutor Henrique Cunha Júnior. 

Aqui as relações sociais, humanas, educacionais se deram numa condição de 

respeito mútuo, de muitas aprendizagens, sem o sofrimento costumeiro. Meu tema 

foi muito bem aceito por Marly Oliveira, muito incentivado a ser publicado, o que 

ocorreu e orientado a ser aprofundado num Doutorado. 

Esse trabalho feito na UFRPE buscou investigar como o conceito de etnia 

negra estaria sendo veiculado pelos livros didáticos de Ciências e as implicações 

dessa veiculação para o trabalho pedagógico dos professores no que tange às 

discussões acerca do corpo humano. Isso, por acreditar que é através do contato 

com o nosso corpo e com o corpo do outro que diferenças fenotípicas podem ser 

transformadas em superioridades e sobrevalorizadas se forem brancas e 
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inferiorizadas e subvalorizadas se forem negras, gerando relações sociais escolares 

conflituosas (SILVA, 2005).  

Essas atuações supra citadas buscavam um porvir melhor para mim e para o 

outro acalentando o sonho de que o fato de pertencer à etnia negra não mais 

causasse choro e constrangimentos às crianças ou aos jovens e adultos e, tal fato 

nos motivou a realização desse estudo, considerando o discurso pedagógico dos 

livros didáticos de Ciências e as relações entre diferenças físicas, raça e etnia nos 

textos e ilustrações ali apresentadas.  

O estudo foi realizado numa escola pública municipal da cidade do Recife, no 

1º ano do 4º ciclo do Ensino Fundamental, considerando ser o corpo humano o 

principal conteúdo curricular dessa turma, durante todo o ano letivo, onde pudemos 

identificar as concepções dos autores de livros didáticos, dos professores e dos 

alunos acerca do conceito de etnia negra e das manifestações de racismo no 

cotidiano da escola campo de pesquisa.  

Constatamos que, em regra geral, o conceito de etnia negra não aparece e 

não é trabalhado de forma explícita nos livros didáticos, na fala dos professores e 

nem na fala dos alunos, apesar de muitos cientistas, educadores e intelectuais 

usarem esse conceito em substituição ao conceito de raça. Através dos dados 

coletados e analisados, foi possível afirmar que no cotidiano dessa escola, o 

processo pedagógico efetivado na disciplina de Ciências, sobre o conteúdo corpo 

humano é marcado pela veiculação do preconceito e da discriminação, constituindo-

se em racismo institucional, uma vez que esse ensino não contempla aspectos 

relevantes da corporeidade e identidades negras.  

Confirmamos em nosso trabalho que os livros didáticos de ciências 

analisados, veiculavam preconceitos e discriminação, relativos à etnia negra ao 

apresentar o corpo humano negro em minoria em suas ilustrações e em posições 

onde não se exige nível complexo de inteligência e prestígio social, bem como ao 

silenciar sobre as doenças prevalentes na população negra (anemia falciforme, 

diabete mellitus, hipertensão arterial, etc.), mas discutiam o câncer de pele como 

prevalente na população branca. 

 Como recomendações para avanço do conhecimento, consideramos 

relevante o investimento na formação continuada de professores, de modo que 

possam aportar ao seu fazer pedagógico, a educação das relações étnico-raciais 

que possibilite reconstruir aqueles conceitos e conteúdos veiculados pelos livros 
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didáticos de forma preconceituosa e discriminatória bem como, proceder a uma 

escolha mais criteriosa desses mesmos livros, anualmente comprados e distribuídos, 

com dinheiro público e sem muito critério. 

Esses problemas estudados fizeram surgir um desejo de realizar um 

rastreamento das transformações que a sociedade brasileira operou no conceito de 

etnia negra no final do século XX e nesse início de século XXI, procurando se 

expressar desde a crença que os/as negros/as são seres inferiores e podiam ser 

vendidos como mercadoria de baixo preço98até os nossos dias em que leis de 

introdução dos saberes afrodescendentes na educação brasileira foram sancionadas 

e o racismo e a discriminação anti-negro tornou-se crime inafiançável, e é o que faço 

agora, na UFPE, tendo como orientador Edílson Fernandes que com leveza e 

competência no trato das africanidades e afrodescendências, muito tem incentivado 

leituras, escritas e conclusão da nossa pesquisa: Sociogênese do conceito de etnia 

negra na educação brasileira.  

Tivemos oportunidade, ainda de, junto ao Moisés Santana, dar início ao 

NEAB – Núcleo de Estudos Afrobrasileiros da UFRPE e, junto ao Edílson 

Fernandes, constituir o NEAD – Núcleo de Estudos em Educação e 

Afrodescendência da UFPE. 

Nessa trajetória de vida e, particularmente, nos quatro anos de Doutorado, 

descobri-me hipertensa, com artrose, com fibromialgia e com apnéia do sono e 

tendo agravada minhas crises de enxaqueca. Meu terapeuta em análise 

bioenergética, Osmar Frazão de Freitas defende que “as coisas que se passam em 

nosso corpo, são reflexo daquilo que se passa em nossa mente”. Considero, então 

que, nessa trajetória de vida e de formação familiar, social, educacional, profissional, 

carregada de eventos racistas essas dores que, no entanto, vem sendo mitigada por 

uma infinidade de situações cotidianas de experimentação também do amor, 

incondicional. 

O amor da minha mãe, do meu irmão, do meu marido, num casamento bem 

sucedido e o nascimento dos meus dois filhos e de uma filha, a mudança de casa e 

cidade, o nascimento das minhas duas netas e de um neto, bem como, o amor de 

                                                 
98 Homens de Negócio: Quem tem escravos se apresente. “A junta de classificação de escravos do 

município do Recife faz público que continua a funcionar em uma das salas da câmara municipal, 
devendo os senhores e possuidores de escravos apresentar-lhe, no prazo de três meses, a contar 
da data destas declarações em duplicata por elles assignadas, dos escravos que compraram, 
especificando idade, cor, estado, aptidão, conduta e valor”. Diário de Pernambuco, 11.07.1876. 
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uma legião de amigos/as, trouxe alegrias e outros cheiros e sabores para o meu 

cotidiano, contudo o envolvimento com o nascimento, o desenvolvimento e a morte 

de pessoas queridas, animais, plantas e coisas, muito presente em minha vida, me 

aproximaram da busca pela sociogênese de conceitos compreendendo que o 

nascimento o desenvolvimento e a morte são processos interdependentes pelos 

quais o homem, a mulher, a natureza e as coisas vão passar trazendo mudanças 

com as quais teremos que lidar, sofrer, superar para continuar a viver, a engravidar 

de outras pessoas e idéias, fazendo-as nascer, crescer e também se desenvolver de 

modo a gerar relações humanas baseadas no respeito para com todos os seres 

humanos independente da cor de pele que possa vir a portar. 

Aprender de modo geral e aprender a escrever textos científicos, revelou-se 

um ato complexo, extremamente difícil, mais difícil ainda é ensinar a escrever. Com 

meu trabalho de pesquisadora, quero também ser formadora, acreditando que todos 

aqueles e aquelas que tiverem acesso ao nosso texto aprenderão algo acerca de 

que a abordagem autobiográfica de pesquisa constitui-se numa possibilidade 

teórico-metodológica muita rica de uma implicação com os seres humanos, em 

nosso caso, seres humanos que a sociedade brasileira quis pôr para baixo, quis que 

fossem menos, os excluiu.  

Nesse sentido, a abordagem autobiográfica de pesquisa possibilitou trazê-los 

para o centro da história, ora como indivíduos e seres socialmente reconhecidos, ora 

como seres coletivos que produzem mudanças socioculturais a medida que nos 

possibilitam informações acerca de si mesmos/as, sobre as relações humanas e 

educativas desenvolvidas nos cursos de pós-graduação cursados nas universidades 

pernambucanas, sobre suas ações e suas práticas diferenciadas e de resistência à 

uma educação bancária, fazendo a produção e a circulação do saber científico dar 

saltos qualitativos devidos a esses processos de mudanças sócio-individuais e 

sociocoletivos que instaurados vem desequilibrar a balança de poder que pendia 

mais fortemente para o lado das elites brancas e dirigentes do nosso país. 

Por toda tese utilizei a expressão étnico-racial, de acordo com Houaiss (2001, 

p. 1531), “usa-se hífen em palavras compostas”, nesse sentido, considero que etnia 

e raça não podem ser compostas, andar juntas, significar a mesma coisa. Diante do 

nosso estudo dos documentos e das falas dos/as pesquisados/as, pude 

compreender que etnia é um conceito muito mais amplo por não estar ligado apenas 

às questões biológicas, fenotípicas e genotípicas, mas consiste numa compreensão 
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da população negra africana como aquela que originou todos os povos que existem 

hoje no mundo e, mesmo tendo sido vítima do tráfico transatlântico, por séculos, na 

Diáspora não se curvou à imposição de uma cultura única, tendo preservado e 

ressignificado nos países em que se faz presente, traços cosmogônicos na sua 

forma de ser e estar, constituindo novos territórios, novas fronteiras que permitem 

uma luta constante por fazer desses territórios o seu devido lugar de pertença, de 

reconhecimento e em condições de igualdade étnica. 

Nesse sentido, assumo aqui meu pertencimento à etnia negra e meu 

compromisso em doravante usar, nos meus textos, o conceito de etnia negra sem 

justaposições, sem composições por acreditar com Appiah (1997, p. 92) que “o 

conceito de raça nada de bom trouxe para a humanidade”. 
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2. FOTOBIOGRAFIA DO PROFESSOR-DOUTOR HENRIQUE ANTUNES CUNHA 
JÚNIOR 

 

 

 

 
 

 

 
         Fotos das inúmeras festas 

e reuniões de intelectuais 
habituais na família Cunha. 

Participação de crianças, 
adultos e idosos, brancos e 

negros. 

Henrique Cunha, pai, 
em seu ofício de 

desenhista projetista. 

Escotismo/liderança/altivez Eunice Cunha, uma linda 
professora e mãe 

Eunice Cunha e uma das suas 
turmas masculinas de estudantes. 

Aniversário de um ano Primeira eucaristia O piano e a incredulidade
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Um lindo e unido casal: 
Henrique e Eunice Cunha 

Cunha Júnior - Fase: 
Com Barba

Cunha Júnior - Fase: 
Sem Barba 

Fase - Festas com os pais Fase: De avaliação Fase: De certificação para a livre 
docência 

Fase: De receber prêmios E reconhecimento. Fase: Atual, julho 2010 – UFPB 
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3. Lista das 135 cores que os/as brasileiros/as compreendiam ter, na coleta realizada pelo 
IBGE em 1976: 
 
1 acastanhada 
2. Agalegada 
3. Alva 
4. Alva-escura 
5. Alvarenta 
6. Alvarinta 
7. Alva-rosada 
8. alvinha 
9. Amarela 
10. Amarelada. 
11. Amarela queimada 
12. Amarelosa 
13. Amorenada 
14. Avermelhada 
15. Azul 
16. Azul-marinho 
17. Baiano 
18. Bem-branca 
19. Bem-clara 
20. Bem-morena 
21. Branca 
22. Branca-

avermelhada 
23. Branca-melada 
24. Branca – morena 
25. Branca – pálida 
26. Branca - queimada 
27. Branca – sardenta 
28. Branca- suja 
29. Branquiça 
30. Branquinha 
31. Bronze 
32. Bronzeada 
33. Bugrezinha - 

escura 
34. Burro-quando-

foge 
35. Cabocla 
36. Cabo-verde 

37. Café 
38. Café – com – 
leite 
39. Canela 
40. Canelada 
41. Cardão 
42. Castanha 
43. Castanha – clara 
44. Castanha – 
escura 
45. Chocolate 
46. Clara 
47. Clarinha 
48. Cobre 
49. Corada 
50. Cor – de – café 
51. Cor – de – canela 
52. Cor – de – cuia 
53. Cor – de – leite 
54. Castanha – 
escura 
55. Cor – de – rosa 
56. Cor- firma 
57. Crioula 
58. Encerada 
59. Encofrada 
60. 
Esbranquecimento 
61. Escura 
62. Escurinha 
63. Fogoio 
64. Galega 
65. Galegada 
66. Jambo 
67. Naranja 
68. Lilás 
69. Loira 
70. Loira – clara 
71. Loura 
72. Lourinha 
 

73. Malaia 
74. Marinheira 
75. Marron 
76. Meio- amarela 
77. Meio- branca 
78. Meio- morena 
79. Meio – preta 
80. Melada 
81. Mestiça 
82. Miscigenação 
84. Morena 
85. Morena-bem-chegada 
86. Morena – bronzeada 
87. Morena – canelada 
88. Morena – castanha 
89. Morena – clara 
90. Morena – cor-de-

Canela 
91. Morena – jambo 
92. Morenada 
93. Morena-escura 
94. Morena – fechada 
95. Morenão 
96. Morena – parda 
97. Morena – rocha 
98. Morena- ruiva 
99. Morena – trigueira 
100. Moreninha 
101. Mulata 
102. Mulatinha 
103. Negra 
104. Negrota 
105. Pálida 
106. Paraíba 
107. Parda 
108. Parda-clara 

109. Polaca 
110. Pouco-clara 
111. Pouco-morena 
112. Preta 
113. Pretinha 
114. Puxa – para – 

branca 
115. Quase negra 
116. Queimada 
117. Queimada – de - 

praia 
118. Queimada – de – 

sol 
119. Regular 
120. Retinta 
121. Rosa 
122. Rosada 
123. Rosa – queimada 
124. Roxa 
125. Ruiva 
126. Russo 
127. Sapecada 
128. Sarará 
129. Saraúba 
130. Tostada 
131. Trigo. 
132. Trigueira 
133. Turva 
134. Verde 
135. Vermelha 

Fonte: RODRIGUES, Fernando. Racismo Cordial. In: Racismo Cordial: A mais completa análise sobre 
preconceito de cor no Brasil. 2. Ed. Folha de São Paulo. Data Folha. São Paulo: Editora Ática, 1998.  
 
 




